




Selasa, 1 Nov 2022

Akropolis merupakan simbol yang paling terkenal dari Kota Athena

dan dari negara Yunani. Begitu pentingnya sehingga banyak yangAkropolis

berpendapat bahwa jika kita belum menginjakkan kaki di , makaAkropolis

anda dapat dikatakan belum pernah ke Yunani. Dalam Bahasa Yunani Kuno,

Akropolis akron (!κρον) polisberasal dari kata yang berarti titik tertinggi, dan

(πόλις) Akropolisyang berarti kota. Sebagai sebuah istilah, dengan demikian

dapat diartikan sebagai "Kota di Ketinggian".

Akropolis, yang terletak di atas bukit di Atena, tak pernah sepi

dikunjungi para wisatawan selama berabad-abad. Dari situ, ribuan pelancong

dari segala penjuru dunia sering membawa bongkahan batu pualam sebagai

oleh-oleh. Namun, bagaimana mungkin bongkahan batu itu tidak pernah

habis? Jawabannya sangat mudah. Setiap beberapa bulan, sebuah truk yang

bermuatan batu pualam didatangkan dari sebuah tempat, ribuan kilometer

jauhnya dari situ. Batu-batu tersebut kemudian ditebarkan di seluruh daerah

Akropolis. Jadi para turis selalu dapat pulang sambil dengan bangga

membawa benda yang mereka kira suatu peninggalan bersejarah yang benar-

benar asli.

Kita dapat terkecoh dengan berbagai penipuan semacam itu. Bahasa

dan musik religius, benda-benda dan pelayanan religius dapat membodohi

kita dan membuat kita berpikir bahwa kita sedang mengalami jamahan Allah.

Padahal kita hanya terjebak dalam rutinitas yang hampa. Pada zaman Nabi

Yesaya, kebanyakan orang Israel hanya mengikuti arus. Itulah sebabnya Allah

berkata, "Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab

baunya adalah kejijikan bagi-Ku .... Perayaan-perayaan bulan barumu dan

pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya" (Yesaya

1:13,14).

Penipuan yang bersifat religius hanya akan membuat jiwa-jiwa tetap

dahaga. Tindakan-tindakan kita yang menampilkan kesalehan belum tentu

merupakan iman sepenuh hati yang dikehendaki Tuhan, bisa jadi itu adalah

wujud iman yang palsu dan tentu saja berbahaya bagi kehidupan orang

percaya. Mari wujudkan iman yang sejati, iman yang sepenuh hati. (AP)

Iman Yang Palsu Hanya Mementingkan Tampak Luar
Dan Mengabaikan Kedalaman Hati

Bahaya Iman yang Palsu
Dan Tuhan telah berfirman: "Oleh karena bangsa ini datang mendekat

dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya
menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah

perintah manusia  yang dihafalkan” ( Yesaya 29:13 )

Yesaya 1:1-4,12-17



Rabu, 2 Nov 2022

Tidak sedikit orang yang merasa cemas atau takut ketika harus naik

pesawat. Ada orang yang rasa takutnya masih bisa diatasi dengan baik, tapi

ada juga yang benar-benar merasa ketakutan atau , ataufobia. Aerophobia

yang dikenal juga dengan nama , adalah ketakutan untuk naikaviophobia

transportasi udara. Baik dengan helikopter, pesawat terbang, balon udara,

atau transportasi udara lainnya. Pada beberapa orang, disertaiaerophobia

juga dengan lain. Misalnyaphobia claustrophobia (ketakutan terhadap ruang

sempit dan tertutup) acrophobia (ketakutan terhadap ruang yangatau

lapang dan terbuka).

Jutaan orang takut melakukan perjalanan di udara. Padahal,

kebanyakan di antara mereka mengetahui data statistik yang menunjukkan

bahwa mereka lebih aman berada dalam pesawat daripada di dalam mobil

atau bahkan di bak mandi. Para peneliti mengatakan bahwa masalah mereka

yang lebih pokok bukanlah karena mereka takut akan kecelakaan. Akar

kegelisahan mereka yang sesungguhnya adalah ketakutan bahwa mereka

tidak dapat mengendalikan hidup ketika pesawat lepas landas.

Krisis iman yang serupa dapat terjadi ketika seseorang menyerahkan

diri dalam pemeliharaan Allah. Ia juga dituntut untuk melepaskan diri dari apa

yang dianggap sebagai oleh dunia ini. Mempercayai"pijakan yang kokoh"

Tuhan yang tidak kasat mata dapat menjadi hal yang menakutkan, terutama

bagi orang yang baru menjadi pengikut Kristus.

Murid-murid Yesus mengalami krisis iman seperti itu ketika Dia

mengatakan bahwa mereka harus bisa mengampuni dan berbelas kasihan

pada tingkatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya (Lukas 17:3-

5). Namun Dia menanggapi kurangnya iman mereka dengan mengatakan

bahwa mereka hanya perlu sedikit lagi rasa percaya dan ketaatan di dalam Dia,

maka mereka dapat menggunakan kuasa surgawi yang siap menolong mereka

(ayat 6). Itulah kunci untuk menjalani hidup ini. Setelah kita tahu apa yang

Kristus inginkan dari kita, maka kita harus taat. Selanjutnya Dia akan memberi

kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. (AP)

Ketika Krisis Iman Melanda, Tetaplah Percaya dan Taat

Ketika Krisis Iman Melanda
Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan:

"Tambahkanlah iman kami!"
(Lukas 17:5)

Lukas 17:1-6



adalah seorang penulis Kristen yang banyakJoanie Yoder

menginspirasi orang dengan tulisan maupun karya pelayanannya. Dia dan

suaminya mendirikan pusat rehabilitasi Kristen untuk pecandu narkoba di

Inggris puluhan tahun yang lalu. Pada Tahun tahun 1982 dia hidup sebagai

seorang janda dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. adalah penulisJoanie

buku terkenal berjudul . PelayanannyaFinding the God-Dependent Life

diantara para pecandu narkoba membuat ia dekat dengan kaum muda.

Pada suatu hari Minggu, mendengar seorang pemudaJoanie Yoder

bernama bercerita tentang hubungannya dengan kedua ayahnya, yaituMike

ayah yang membesarkannya sejak kecil, dan Bapanya di surga. Pertama, ia

menggambarkan bahwa pada masa kanak-kanak ia percaya kepada ayah

duniawinya secara . Ia mengharapkan"sederhana dan tidak berbelit-belit"

ayahnya membetulkan barang-barang yang rusak dan memberinya nasihat. Ia

takut mengecewakan ayahnya. Padahal kasih sayang dan pengampunan sang

ayah selalu tersedia baginya. Mike melanjutkan, "Beberapa tahun yang lalu

saya berbuat kesalahan yang menyakiti banyak orang. Karena merasa

bersalah, saya memutuskan hubungan yang menyenangkan dengan Bapa

surgawi. Saya lupa kalau saya dapat meminta-Nya untuk memperbaiki apa

yang telah saya rusakkan dan meminta nasihat-Nya."

Tahun-tahun berlalu. Mike sangat merindukan Allah, tetapi ia tidak

tahu apa yang harus dilakukannya. Pendetanya hanya berkata, "Mohon

ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh!" MikeNamun, malah

mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit, seperti "Apakah ini akan

berhasil?" "Bagaimana jika ...?" "Allah,dan Akhirnya pendetanya berdoa,

berilah Mike iman seorang anak kecil!" Tak lama kemudian Mike bersaksi

dengan penuh sukacita, Hari itu juga Mike kembali"Aku telah menerimanya!"

menemukan kedekatannya dengan Bapa surgawi. Kuncinya adalah dengan

mempraktikkan iman seorang anak kecil yang sederhana dan tidak berbelit-

belit. Mike minta ampun kepada Bapa Surgawi dan Bapa mengampuninya.

(AP)

Milikilah Iman Seperti Iman Seorang Anak Kecil yang Sederhana
dan Tidak Berbelit-Belit

Iman Seperti Iman Seorang Anak Kecil
lalu berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu

tidak bertobat  dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

(Matius 18:3)

Matius 18:1-5 Kamis, 3 Nov 2022



Sir Walter Alva Scott adalah seorang novelis sejarah, penyair, dan

dramawan Skotlandia kenamaan pada abad ke-19. adalah penulisScott

berbahasa Inggris pertama yang berhasil berkarier secara internasional pada

masanya, dengan pembaca yang tersebar mulai dari Eropa hingga ke

Australia, dan Amerika Utara. Novel dan puisi-puisinya masih dibaca hingga

saat ini, dan sebagian besar karyanya diakui sebagai karya klasik yang ditulis

dalam bahasa Inggris dan bahasa Skots.

Sir Walter Scott mengalami masalah keuangan ketika usaha

penerbitannya bangkrut pada tahun 1826. Ia telah menanam modal yang

besar di perusahaan itu, dan tampaknya ia akan kehilangan semuanya,

termasuk Abbotsford, rumahnya yang mirip sebuah puri. Sebagai seorang

Kristen yang beriman teguh, ia menulis di buku hariannya, "Keadaannya jauh

lebih buruk dari yang saya kira. Saya tidak dapat menyelamatkan Abbotsford

ataupun yang lain. Dengan telanjang kita masuk ke dalam dunia dan dengan

telanjang pula kita meninggalkannya. Terpujilah nama Tuhan."

Jarang sekali kita menjumpai hidup yang tanpa penderitaan.

Menanggapi hal yang umum kita alami itu, sepertinya Ayub tidak berlebihan

ketika meratap, "Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan

penuh kegelisahan" (Ayub 14:1). Banyak dari kita sering berbicara tentang

kehilangan dan penderitaan, bahkan memperdebatkan mengapa hal yang

buruk menimpa orang yang baik. Namun alangkah baiknya bila kita

membicarakan bagaimana kita dapat menghadapi setiap pengalaman

menyakitkan yang menimpa kita secara pribadi dengan penuh kemenangan.

Apa yang benar-benar kita butuhkan tatkala berada di puncak penderitaan

bukanlah penjelasan yang masuk akal, melainkan kemampuan untuk

bertahan tanpa mengalami kejatuhan emosi atau kepahitan rohani. Kita

membutuhkan keyakinan yang memampukan kita untuk mempercayai kasih

dan kebijaksanaan Allah . Berdoalah memohon iman yang teguh,(1:21; 2:10)

yang akan tetap bertahan di bawah tekanan hidup yang terhebat sekalipun.

(AP)

Iman Yang Teguh Membuat Kita Tidak Tumbang Diterpa Badai Kehidupan

Memiliki Iman yang Teguh
Katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,

dengan telanjang juga aku akan kembali  ke dalamnya. TUHAN yang memberi,
TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!"

(Ayub 1:21)

Ayub 2:1-10Jumat, 4 Nov 2022



Kanker hati adalah kondisi serius yang termasuk sering terjadi,

terutama pada pria yang usianya di atas 40 tahun. Berdasarkan data Globocan

tahun 2019, kanker hati adalah jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi

nomor 2 pada laki-laki di Indonesia, setelah kanker paru. Angka kejadian

kanker hati pada pasien laki-laki sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan

rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk. Walaupun kanker hati sering

terjadi pada pria dengan usia di atas 40 tahun, kanker hati juga dijumpai pada

wanita dewasa.

Ibu Merry berusia 72 tahun. Ia menderita kanker lever atau kanker hati

stadium akut. Dokter sudah memvonis bahwa hidupnya hanya tinggal

hitungan bulan. Perutnya membesar, dan kerap kali ia harus menanggung

kesakitan di sekujur tubuh. Suatu hari, seorang hamba Tuhan dan istrinya

menengoknya di rumah sakit. Mereka berbincang-bincang. Wajahnya yang

kurus pucat tidak melunturkan semangat dan senyumnya. Sang Hamba Tuhan

itu membacakan firman Tuhan. Sebelum berdoa, ia mengajaknya ibu Merry

bernyanyi, sebab ia senang menyanyi. "Tante mau nyanyi lagu apa?"

tanyanya. jawabnya. Merekapun bernyanyi"Lagu Berserah kepada Yesus,"

bersama.

Sungguh luar biasa. Seseorang yang seakan-akan sudah dekat dengan

kematian dan di tengah deraan sakit yang hebat, melantunkan pujian: "Aku

berserah, aku berserah, kepada-Mu Juru Selamat, aku berserah." Inilah iman

yang sejati. Sangatlah biasa bila dalam keadaaan berkelimpahan, hidup

senang, dan sehat walafiat, seseorang memuji-muji Tuhan. Akan tetapi,

sungguh istimewa bila di tengah kesulitan hidup, dalam pencobaan yang

berat, seseorang masih bisa memuji dan mengagungkan nama Tuhan.

Surat Petrus yang pertama ditujukan kepada umat kristiani yang

tersebar di ). MerekaPontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia (ayat 1

tengah mengalami tekanan dan penganiayaan hebat akibat iman mereka.

Namun, Petrus mengingatkan mereka untuk tetap gembira walau harus

menanggung semua kesulitan itu . Nasihat ini juga berlaku bagi kita(ayat 6)

yang mengalami tekanan hidup. Tetaplah bergembira. Pandanglah

pencobaan sebagai sarana untuk kemurnian iman kita."membuktikan" (AP)

Kemurnian Iman Dapat Dilihat Dari Ketahanan Saat Ujian Hidup Datang

Iman  yang Teruji
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
--yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji

kemurniannya dengan api--sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan
dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan d  diri-Nya. (Petrus 1:7)

Petrus 1:1-9 Sabtu, 5 Nov 2022



Meski Lemah Bisa Dahsyat Di Tangan Allah

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  6   NOVEMBER  2022

“Kemuliaan Dalam Bejana Tanah Liat



Kelly merupakan seorang ibu rumah tangga yang sukses dan famous

dalam komunitasnya. Ia memiliki popularitas karena dikenal kaya dan cantik.

Sayangnya, Kelly juga tergolong wanita sombong dan suka pilih-pilih dalam

berteman. Ia menjalani hari-hari hidupnya dengan senang dan bahagia.

Tantangan terberat datang, saat pandemi Covid 19 merebak. Kelly terserang

varian Delta, ia merasakan saat-saat yang sangat menegangkan dalam

hidupnya. Ia harus berjuang mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit,

merasakan sesak napas yang sangat hebat, anosmia, saturasi oksigen yang

terus menurun, demam, sakit tenggorokan, dll. Kelly merasakan hidupnya di

ujung tanduk, segala upaya medis terbaik sudah dilakukan. Di saat terbaring

tidak berdaya dan kritis itulah, Kelly menemukan makna hidup yang selama ini

diabaikannya. Selama ini, ia bisa melakukan apa saja, semua keinginannya

bisa dipenuhi; ia merasa sebagai orang yang hebat dan kuat. Tapi nyatanya

oleh serangan virus yang kasat mata, ia tumbang dan hampir menemui ajal.

Setelah dirawat secara intensif, Kelly sembuh dan meneruskan hidupnya

dengan tujuan hidup yang baru. Pengalaman sakit Covid, membuatnya sadar

bahwa sejatinya ia lemah.

Kisah kehidupan yang dialami Kelly, hanya sebuah cerita dari ribuan

atau ratusan ribu kisah yang hampir sama. Seseorang baru menyadari

kerapuhan dan keterbatasannya, ketika menghadapi masa-masa krisis serta

kritis dalam hidupnya. Mereka merasa percaya diri, arogan, dan tak

terkalahkan; saat memiliki kekuatan, kekuasaan, serta kekayaan. Namun

ketika semua andalan fana yang dimiliki tidak bisa menolong, baru mengerti

dan terbuka hatinya bahwa manusia hanyalah . Ya, memang“butiran debu”

manusia dibentuk oleh Allah dari debu tanah dan diberikan hembusan nafas

hidup ke dalam hidungnya. Gambaran penciptaan manusia dari debu tanah

oleh Allah, sejatinya mengajarkan kepada setiap orang, betapa lemah dan

ringkih dirinya. Sehebat-hebatnya seseorang, ia pasti punya kelemahan dan

kerapuhan. Sekaligus mengingatkan bahwa di atas langit masih ada langit,

sehingga wajib mawas diri dan hati-hati. Orang-orang Kristen mesti bijaksana

dan selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sumber kehidupan dan

pertolongan dalam hidupnya. (NLU)

Debu Tanah Lemah Dan Tidak Berarti, Di Tangan Tuhan Menjadi Kuat Dan Berarti

Debu Tanah
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah“

dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya;
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.”

( )Kejadian 2:7

Kejadian 2:1-7 Senin, 7 Nov 2022



Christoper seringkali mengeluh kepada Robert tentang pengalaman-

pengalaman hidupnya yang pahit. Sebulan yang lalu, Christoper merasa sedih

karena permintaannya untuk memiliki smartphone yang baru gagal. Orang

tuanya menolak membelikan smartphone baru tersebut, karena dianggap

yang lama masih bagus dan bisa digunakan. Seminggu yang lalu, Christoper

terguncang dan terpukul ketika Shania memutuskan untuk mengakhiri

hubungan pacaran mereka. Shania merasakan Cristoper kurang romantis dan

lebih cenderung cuek. Meski hubungan pacaran Cristoper dan Shania sudah

berjalan hampir lima tahun. Hari kemarin, menjadi hari yang semakin kelabu

buat Christoper, karena judul skripsi yang diajukan kepada dosen tidak

disetujui. Ia harus mencari judul baru dan objek penelitian yang lebih up to

date. Untungnya, Christoper mempunyai sahabat karib yang baik dalam diri

Robert, sehingga ia tidak semakin terpuruk. Robert dengan tenang dan

bijaksana mencoba untuk mendengar semua keluhan Christoper, lalu

memberikan saran dan masukan yang membangun. Salah satu nasihat pokok

Robert kepada Christoper adalah bertobat, kembali kepada Tuhan dan

meninggalkan segala dosanya.

Pengalaman Christoper yang merasa selalu sial, dapat dialami oleh

siapa saja, termasuk orang-orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang Kristen

yang marah kepada Tuhan dan berhenti melayani, karena mengalami

beberapa tragedi dalam kehidupannya. Meskipun sebenarnya, jika dicermati

lebih sungguh-sungguh, semua pengalaman buruk tersebut sebagai akibat

kesalahan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Nabi Yesaya memberikan

pengajaran yang sangat gamblang kepada umat Tuhan, bahwa bukan tangan

Tuhan yang kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun pendengaran-

Nya yang kurang tajam untuk mendengar. Kegagalan dan keterpurukan

mereka karena terus hidup dalam kejahatan serta dosa-dosa. Godaan dan

tarikan dosa memang masih bisa memperdaya serta menjauhkan umat dari

kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, keseriusan dan perjuangan membuang

segala kejahatan dan segala dosa, harus menjadi komitmen yang terus

menerus diwujudkan. (NLU)

Pemisah Berupa Kejahatan Dan Dosa Wajib Dimusnahkan

Segala Kejahatan  dan Dosa
“Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang
merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu,

dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu,
sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.” )(Yesaya 59:1-2

Yesaya 59:1-4Selasa, 8 Nov 2022



Susan bekerja di sebuah pabrik tekstil yang cukup berkembang di

kotanya. Susan mendapat tanggung jawab untuk mengerjakan pembukuan

dan menjadi pengawas produksi di perusahaan tersebut. Ia tergolong gadis

dengan paras cantik dan menawan, sehingga tidak jarang menerima godaan

dari karyawan laki-laki di tempat kerja itu. Karyawan laki-laki yang paling

gencar melakukan pendekatan adalah manajer HRD yang bernama Sartono.

Meski sudah memiliki istri dan dua orang anak, Sartono mempunyai

kebiasaan menggoda dan berselingkuh dengan karyawati yang bisa

dirayunya. Namun pendekatan dan rayuannya kepada Susan tidak pernah

mendapatkan tanggapan.

Suatu kali, Sartono melakukan tindakan kotor dengan memfitnah

Susan telah melakukan duplikasi nota dan tidak melaksanakan pengawasan

dengan baik. Sartono terus mendakwa Susan bersalah dan mengancam akan

menerbitkan surat peringatan ketiga, jika Susan tidak mau menuruti

kemauannya. Susan merasakan tekanan yang besar dan menjadi serba salah

dalam kondisi sulit tersebut. Susan membawa pergumulannya dalam doa

kepada Tuhan dan tetap menolak rayuan Sartono, bahkan sudah bertekad

hati menerima konsekuensi keluar kerja sekalipun.

Keputusan Susan untuk berserah dan bergantung sepenuhnya kepada

Tuhan, merupakan tindakan yang tepat dan benar. Susan mendapatkan

dukungan luar biasa dari karyawan di pabrik itu. Pemilik perusahaan

melakukan investigasi, hasilnya diketahui bahwa Sartono melakukan

pembohongan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga akhirnya dipecat.

Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya,

tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan selalu menolong dan menopang dalam

segala keadaan. Daud merasakan dan mengalami hebatnya pertolongan

Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia menyatakan imannya bahwa orang-

orang yang berkenan bagi Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Bahkan, Daud

memberi kesaksian bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak

cucunya menjadi berkat. Dalam dunia yang penuh kejahatan dan dosa, orang-

orang Kristen diperhadapkan dengan pilihan untuk setia serta berserah

kepada Tuhan, atau mengikuti arus dunia. Pilihannya jelas, orang benar tidak

pernah ditinggalkan! (NLU)

Tangan Tuhan Sangat Kuat Untuk Menopang dan Menolong

Tuhan Menopang Tangannya
“Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya

berkenan kepada-Nya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya.”

(Mazmur 37:23-24)

Mazmur 37:21-26 Rabu, 9 Nov 2022



Bejana dari tanah liat termasuk jenis gerabah, benda yang sudah

dikenal banyak orang. Meski demikian tidak dapat diketahui secara pasti

kapan manusia menciptakannya. Dalam catatan sejarah, pembuatan gerabah

dengan alat pemutar yang menggunakan kaki telah digunakan tiga abad

sebelum Masehi, sementara yang dilakukan dengan tangan bahkan telah ada

lama sebelumnya. Eropa Tengah dan Utara, maupun Cina telah lama dikenal

sebagai penghasil seni gerabah. Perancis juga memiliki sejumlah besar pusat

pembuatan gerabah. Dalam pembuatannya; para perajin mencari jenis tanah

liat terbaik, lalu dibiarkan selama beberapa waktu di udara terbuka,

membentuknya dengan tangan atau alat pemutar kaki, dikeringkan dalam

suhu tinggi 1150 – 1300 °C. Sebelum diberi hiasan, gerabah dilapisi glasur lalu

dibakar agar menjadi semakin pekat dan tahan air, kemudian pembakaran

terakhir dilakukan dalam suhu 1000 °C. Namun sejak manusia menemukan

berbagai jenis logam yang lebih kuat dan awet, yang terakhir aluminium;

kerajinan gerabah mulai ditinggalkan dan semakin jarang digunakan.

Bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah, secara menarik

dipakai oleh rasul Paulus untuk menggambarkan keberadaan manusia. Paulus

ingin memperlihatkan bahwa manusia dalam segala kelebihan dan

kekuatannya, hanyalah bejana tanah liat yang ringkih. Dalam keadaan

kerapuhan tersebut, Paulus mengontraskan bahwa kekuatan yang melimpah-

limpah dari bejana tanah liat dianugerahkan oleh Allah. Bahkan Paulus

dengan sangat gamblang menyatakan, “Dalam segala hal kami ditindas,

namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya,

namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak

binasa.” (ay. 8-9). Rasul Paulus memberikan pengajarannya kepada jemaat

Korintus dan orang-orang Kristen masa kini, agar menyadari keterbatasan dan

kerapuhannya, sehingga selalu bersedia mendekat serta menyerahkan

hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika umat Tuhan dalam kesalehan hidup

dan cara hidupnya yang benar mengalami tantangan dan tekanan, tidak

menjadi tawar hati serta gugur iman, melainkan percaya bahwa kuasa dan

kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah akan dicurahkan. Dinamika hidup

menjadikan murid-murid Kristus semakin rendah hati dan kudus. (NLU)

Bejana Tanah Liat Memang Rapuh, Dalam Kristus Menjadi Kuat Dan Tangguh

Bejana Tanah Liat
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,“

supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami.”

(2 Korintus 4:7)

2 Korintus 4:7-11Kamis, 10 Nov 2022



Karyo sudah menjabat ketua RT di kampungnya selama 12 tahun. Ia

menjalankan tugas pengabdiannya dengan sangat baik dan disenangi

warganya. Namun sejak kedatangan warga baru bernama Sentot,

ketenteraman Karyo mulai terganggu. Sentot sangat sering memberi kritikan

tajam kepada Karyo berkaitan dengan kondisi lingkungan. Sentot juga

berulang kali berlaku tidak sopan terhadap Karyo, bahkan ketika sedang

bersama-sama warga yang lain. Dalam menghadapi perlakuan Sentot yang

seperti itu, Karyo tetap tenang dan bijaksana. Karyo tidak terpancing emosi

atau melakukan pembalasan yang setimpal. Karyo selalu berusaha untuk

mendengar masukan-masukan Sentot yang tidak masuk akal, dan

memberikan jawaban dengan tepat dan jelas. Ketenangan Karyo menghadapi

Sentot mengundang decak kagum dari semua warga di RT tersebut. Salah satu

warga bernama Rio mengajukan pertanyaan kepada Karyo tentang cara

menghadapi Sentot yang menjengkelkan itu. Karyo menjawab dengan santai

bahwa segala kelemahannya diserahkan kepada Tuhan, dan ia memohon

Tuhan supaya diberi kekuatan dan kemampuan. Ia berkata, “Ketika aku

lemah, Tuhan memberiku kekuatan.”

Banyak hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi dalam kehidupan

anak-anak Tuhan. Mulai dari sakit penyakit, persoalan ekonomi, omset usaha

yang terus turun, ditipu rekan usaha, perselisihan dengan tetangga,

komunikasi yang buntu dengan pasangan atau orang tua, pengurusan ijin

yang berbelit-belit, difitnah, dsb. Seringkali menghadapi situasi yang

demikian, berharap penyelesaian instan dan mudah. Meski sebuah harapan

yang sia-sia dan jauh dari kenyataannya. Rasul Paulus memberikan teladan

yang luar biasa dalam menjalani kondisi yang tidak sesuai harapan. Ia

memberikan kesaksian tentang permintaannya yang ditolak oleh Tuhan.

Paulus tidak menjadi marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan; malahan ia

memberikan pernyataan yang indah. “Sebab itu terlebih suka aku bermegah

atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.” (ay. 9b).

Orang-orang Kristen wajib mengedepankan sikap hati yang tidak mudah

mutung dan baper, melainkan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan

kuasa-Nya untuk mendatangkan kebaikan. (NLU)

Kuasa Dan Kekuatan Tuhan Menjadi Sempurna Dalam Kelemahan Manusia

Lemah Tapi Kuat
“Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,

di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.”

(2 Korintus 12:10)

2 Korintus 12:7-10 Jumat, 11 Nov 2022



Dave Egner “Ron baru sajapernah menuliskan sebuah kisah demikian,

lulus dari sekolah Alkitab dan telah menjadi pendeta muda sekitar tiga bulan.

Sebagian jemaat muda tampaknya sengaja membuatnya kesal, beberapa

jemaat tua mulai mengkritiknya, dan pemuda itu mulai berkecil hati. Suatu

kali, ketua majelis gereja mengundangnya makan siang. “Aduh,” keluhnya

pada istrinya. “Saya akan menghadapi masalah.” Saat makan siang, ketua

majelis itu menatap langsung ke matanya dan berkata, “Saya dengar Anda

mendapat banyak kritikan. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa menurut

para majelis, Anda bekerja dengan baik. Memang, tak ada hal serius yang

terjadi saat ini, tetapi kami yakin hal itu bisa saja terjadi. Anda bekerja sesuai

dengan apa yang kami minta. Pertahankanlah.” Ron meninggalkan ruang

pertemuan dengan kepala tegak dan hati riang. Ia bekerja dengan rasa

percaya diri yang diperbarui. Tak lama, kelompok kaum muda di gerejanya

mulai berkembang, baik secara jumlah maupun kualitas rohaninya.”

Dinamika pelayanan yang dialami oleh Ron adalah sesuatu yang wajar terjadi,

kabar baiknya ia bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab dan

menampakkan hasil yang menggembirakan.

Tantangan dan hambatan dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan

sangat mungkin terjadi. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat

Korintus menyatakan agar mereka selalu percaya dan tetap berkata-kata

tentang Kristus. Meski harus menghadapi bahaya maut, Paulus mengajarkan

bahwa kebangkitan Kristus akan menjadi kebangkitan mereka juga. Bahkan ia

meyakini semua itu akan menghasilkan semakin banyak orang yang menjadi

percaya dan menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi

kemuliaan Tuhan. Nasihat Paulus merupakan kebenaran dan masih relevan

sepanjang jaman. Orang-orang Kristen masa kini mesti siap sedia dalam

menghadapi segala kemungkinan yang terburuk. Prioritas utama adalah

memperagakan gaya hidup yang percaya dan terus berkata-kata tentang

Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia yang semakin kejam dan kelam, umat Tuhan

dipanggil untuk memberikan teladan hidup yang benar, sehingga semakin

banyak orang yang percaya kepada Kristus dan semakin melimpah ucapan

syukur bagi kemuliaan Allah. (NLU)

Semakin Melimpah Ucapan Syukur Karena Terang Kristus

Semakin Melimpah
“Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia,

yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang
menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur

bagi kemuliaan Allah.” )(2 Korintus 4:15

2 Korintus 4:12-15Sabtu,12 Nov 2022



Tiada Satupun Yang Bisa Memisahkan dari Kasih Allah

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  13   NOVEMBER   2022

Tak Pernah Terpisah dari Allah



pekan ini adalahTema renungan SABDA dalam “Tak Pernah Terpisah
dari Allah”. Sebuah tema yang menekankan bahwa setiap orang percaya
harus menjadi pribadi kristiani yang menjalani hidup dengan iman yang teguh
di dalam Tuhan dan penuh keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang
dapat memisahkan kita dari Allah. Di dalam Kristus tidak ada seorang pun
yang dapat merebut kita dari tangan dan kasih-Nya. Keyakinan yang kokoh
tersebut akan memampukan kita hidup tangguh dalam segala situasi dan
kondisi apapun.

Boleh jadi Daud menulis Mazmur 118 ini setelah ia melewati banyak
pengalaman dan pada akhirnya berhasil menguasai sepenuhnya kerajaan
yang dijanjikan Allah melalui pengurapannya sebagai raja. Ia kemudian
mengundang dan mengajak sahabat-sahabatnya turut bergabung. Bukan
hanya untuk mengakui kebaikan Allah dengan sukaria dan bergantung terus
pada kebaikan-Nya itu untuk masa depan, tetapi juga untuk menaruh
pengharapan penuh kepercayaan atas kedatangan Sang Mesias yang telah
dijanjikan, yang kerajaan dan kemuliaan-Nya dilambangkan oleh kerajaan dan
kemuliaan kerajaannya.

Dalam mazmur ini, Daud menyerukan kepada semua orang yang
berada di sekitarnya untuk memberikan kemuliaan kepada Allah atas
kebaikan-Nya . Ia mendorong dirinya dan orang-orang lain untuk(ay. 1-4)
mempercayai Allah sesuai dengan yang telah dialaminya tentang kuasa dan
belas kasihan Allah dalam perkara-perkara besar dan indah yang telah
dilakukan-Nya bagi dia Ia juga mengucap syukur atas(ay. 5-18).
pengangkatannya ke atas takhta, karena hal ini merupakan pelambang akan
pemuliaan Kristus Seluruh umat, para imam, dan pemazmur(ay. 19-23).
sendiri, bersukaria penuh kemenangan dalam pengharapan akan datangnya
kerajaan Sang Penebus (ay. 24-29).

Dalam menyanyikan mazmur ini kita harus memuliakan Allah karena
segala kebaikan-Nya kepada kita, khususnya kebaikan-Nya kepada kita di
dalam Kristus. Kebaikan Allah dalam Kristus menegaskan: jika Allah di pihak
kita maka tidak ada seorang pun dapat berbuat apa-apa terhadap kita, kecuali
Allah mengizinkan mereka dan bermaksud menjadikannya sebagai alat untuk
mendatangkan kebaikan bagi kita. Mereka tidak akan dapat menimbulkan
kerusakan apa-apa atas kita karena mereka tidak dapat memisahkan kita dari
Allah. Itu keyakinan yang harus kita miliki dalam Kristus! Sudahkah kita
memilikinya? (Bo@)

Jika Allah di pihak kita maka kemenangan menjadi terjaminhidup

“Tuhan di pihakku.  Aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?”

(Mazmur 118:6)

Mazmur 118:1-29Senin,14 Nov 2022

Tatkala Tuhan Di Pihak Kita



eorang filsuf yang sinis terhadap kekristenan pernah berkata,S

“Scratch a Christian and you will find a pagan”. Terjemahan secara bebas

artinya “Kupaslah atau garuklah kulit seorang Kristen, maka Anda akan

mendapati seorang kafir.” Filsuf ini menggambarkan bahwa iman orang

Kristen itu hanya setebal kulit, rentan dan sensitif, mudah tergores,

terkelupas, mengeriput, dan mudah rusak. Bukankah fenomena yang sama

terjadi juga pada orang-orang Kristen dewasa ini. Berapa banyak orang Kristen

yang masih tetap setia dan berdiri teguh di dalam iman, pengharapan, dan

kasih kepada Kristus ketika mengalami goncangan akibat krisis ekonomi

(misalnya, terkena PHK, usaha terpuruk, dan bangkrut), krisis kesehatan, dan

masalah dalam keluarga? Bagaimana kita bertahan dan tetap berdiri kokoh

dalam iman ketika menghadapi kesulitan, pencobaan, dan penderitaan

zaman ini; serta tetap taat kepada kehendak Allah sepanjang hidup kita?

Matius 4:1-11 adalah perikop yang mengisahkan pencobaan Yesus

oleh Iblis sebagai usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang

sempurna kepada kehendak Allah. Namun perhatikanlah bahwa dalam setiap

pencobaan, Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan kepada

keinginan Iblis .(ay. 4, 7, 10)

Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari peristiwa ini? Pertama,

Iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sadar

bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa

kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata ; kedua, tanpa(lih. Ef. 6:12)

Roh Kudus dan Firman Allah, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan

muslihat Iblis, dosa, dan pencobaan.

Yesus Kristus memberikan teladan bagi setiap orang percaya agar

tetap memiliki iman yang teguh dalam segala situasi dan kondisi apapun,

serta ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Ia menggunakan firman Tuhan

untuk melawan Iblis dengan segala pencobaannya. Ia berperang sebagai

manusia dan bukan menggunakan kuasa-Nya sebagai Anak Allah. Ini artinya,

kita dapat menang atas setiap pencobaan dengan cara yang sama seperti

yang Yesus lakukan, yaitu dengan firman Tuhan. Sebab itu, mulai hari ini

janganlah kita sekadar membaca Alkitab, tetapi pahamilah sungguh-sungguh

kebenaran-Nya! (Bo@)

Firman Tuhan: kebutuhan yang harus teratur dikonsumsi agar kita tidak menjadi lemah

Hidup dari Firman Allah
Matius 4:1-11 Selasa, 15 Nov 2022

Tetapi Yesus menjawab:
”Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja,

tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”
(Matius 4:4)



Apa yang dapat memisahkanku?  Dari kasih-Mu, Tuhan, Sahabatku.
Kelaparankah?  Ketelanjangankah? Tak satupun, tak satupun.

.

Apa yang dapat memisahkanku? Dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku.
Aniayakah?  Penderitaankah? Tak satupun, tak satupun.

.

Tiada satupun seperti Kau, Yesus.  Kau sahabat yang sejati.
Dalam bahaya Kau menggendongku.  Engkau Yesus, sahabatku.

.

Apa yang dapat memisahkanku?  Dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku
Sakit, penyakit, pencobaankah?  Tak satupun, tak satupun.

.

Tiada satupun seperti Kau, Yesus.  Kau sahabat yang sejati.
Dalam bahaya Kau menggendongku.  Engkau Yesus, sahabatku.

.

Teks di atas tersebut adalah syair lagu berjudul yang“Tak Satupun”
dipopulerkan oleh Herlin Pirena. Sebuah lagu yang mengungkapkan bahwa
tidak ada sesuatupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, sehingga
dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kasih Tuhan tersebut
menjadikan kita kuat dan tegar untuk menghadapi semua.

Hal senada telah ditegaskan oleh rasul Paulus dalam Roma 8:31-39.
Bagi Paulus, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam
kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk
kelepasan dari semua hal buruk tersebut. Jangankan sekadar bahaya atau
kesengsaraan, kematian pun menimpa kita .dapat (ay 35).

Dengan cara yang sama kita mengatakan bahwa aman di dalamdapat
Tuhan bukan berarti tidak ada serangan. Penganiayaan mungkin saja datang.
Serangan dari kuasa kegelapan pasti menjadi bagian tak terpisahkan dari
kehidupan. atu hal yang menghibur kita adalah kepastianNamun, s
kemenangan di dalam Kristus. Semua upaya untuk menggagalkan
keselamatan kita akan sia-sia karena tidak ada satu pun yang dapat
memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan hanya kita akan me ang, tetapin
kita akan menjadi lebih daripada pemenang . Semua itu mengerjakan(ay 37).
kebaikan bagi kita . Bahkan ketika kematian datang, hal itu hanyalah( 28)ay.
pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar .( 17-18)ay.
Kematian bukanlah kekalahan, melainkan permulaan parade kemenangan
yang lebih besar ( 23). Sungguh, tidak ada sesuatu maupun seorang punay.
yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. (Bo@)

Hanya Kristus Yesuslah keselamatan dan kemenangan sejati orang percaya

Tak Satupun
“Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat,

maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk
lain,  tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus,

Tuhan kita.” (Roma 8:38-39)

Roma 8:31-39Rabu, 16 Nov 2022



. Mendengar kata ini saja sudah menimbulkan pengharapanHarapan

dalam hati kita, apalagi jika kita benar-benar mengharapkannya. Hal yang

sama dialami . Psikolog Yahudi ini merupakan sosok langka. SaatVictor Frankl

orang-orang yang sama-sama ditahan oleh Nazi di penjara yang kejam dan

tidak manusiawi berguguran satu per satu, ia berhasil bertahan hidup. Apa

yang membuatnya bertahan? . danHarapan Neurologist (pakar neurologi)

psychiatrist (psikiater) ini bertahan hidup karena percaya bahwa pemahaman

arti kehidupan memampukannya melewati penderitaan di luar batas itu.

Mereka yang tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi, dan yang

tidak dapat menyesuaikan diri dalam penderitaan yang sedang mereka

hadapi dengan iman mereka, atau yang tidak dapat menemukan arti

penderitaan di dalam cara pandang mereka, akan menjadi putus asa,

kehilangan harapan, lalu menyerah, dan mati. Sebaliknya, mereka yang

menemukan arti dari iman mereka dan kemudian menemukan pengharapan

di masa yang akan datang, yang melampaui penderitaan mereka sekarang,

akan dapat menerima dan bertahan terhadap keberadaan mereka yang

sedang dalam penderitaan tersebut. Orang-orang seperti inilah yang

kemudian dapat bertahan hidup.

Alkitab menyatakan bahwa pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan

aman bagi jiwa kita . Tanpa sauh yang kuat, sebuah kapal tidak akan(Ibr. 6:19)

mungkin dapat berlayar dengan baik. Kapal akan terombang-ambing oleh

gelombang lautan sebelum akhirnya karam diterjang badai. Sebagai orang

percaya, Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita Dialah yang(1 Tim. 1:1).

menjadi tujuan dari pengharapan itu. Dialah tempat terpancangnya sauh dari

harapan orang-orang percaya.

Bagaimana dengan kita? Setiap orang memiliki pengalaman

penderitaan dengan berbagai derajat masing-masing. Namun ingatlah bahwa

Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Penebusan Kristus Yesus di

kayu salib memastikan kita untuk memiliki pengharapan yang pasti di dalam

Dia. Pengharapan untuk hidup kekal yang sudah disediakan bagi kita kelak

ketika kita bertemu dengan Dia, di mana di sana tidak lagi ada air mata dan

ratap tangis. Marilah, mulai hari ini kita hidup dengan mengarahkan harapan

pasti hanya kepada Kristus Yesus, Sang Sumber Pengharapan Sejati. (Bo@)

Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita dalam Kristus!

Pengharapan Pasti
“Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita,

yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.”
(Ibrani 6:19)

Ibrani 6:19 Kamis, 17 Nov 2022



Suatu malam, seseorang yang berusaha untuk lebih sabar dalam

menjalani hidup berdoa agar Tuhan memberinya kesabaran untuk esok hari,

baik di rumah, di jalan, maupun di kantor. Keesokan harinya, ia justru

mengalami banyak hal yang membuatnya darahnya mendidih. Pada malam

harinya, saat berdoa, ia protes kepada Tuhan, “Tuhan, saya sudah meminta

untuk membuatku sabar. Kok hari ini aku justru mengalami banyak

masalah?” “Jika tidak adaIa segera mendengar suara lembut dalam hatinya.

sesuatu atau seseorang yang membuatmu tidak nyaman, maka engkau tidak

akan pernah bela ar menahan kesabaranmu.”j

Kesabaran sangat ditekankan oleh penulis kitab Yakobus, khususnya

kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Istilah lainnya adalah ketekunan.

Pencobaan seringkali dihubungkan dengan penderitaan, musibah, bahkan

semua hal-hal yang tidak mengenakkan. Banyak orang memandang

pencobaan atau ujian sebagai sesuatu yang buruk atau harus dihindari .(lari)

Pandangan seperti ini seringkali membuat orang percaya menyerah dan gagal

menghadapi ujian iman.

Sesungguhya, pencobaan itu pada dasarnya bertujuan untuk menguji

iman seseorang agar lebih tekun dan menjadi sempurna di dalam iman

kepada Kristus. “Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu

menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang

matang, supaya kamu menjadi sempurna utuh dan tak kekurangan suatu apa

pun.” (ay. 3-4). Hal inilah menjadi salah satu alasan Yakobus mengingatkan

kedua belas suku di perantauan dalam suratnya, yaitu kepada orang-orang

percaya untuk tetap bersabar dalam penderitaan. Biarkanlah kesabaran itu

tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang dihadapi. Karena,

apabila kesabaran kita telah berkembang sepenuhnya, maka kita akan

sanggup menghadapi segala sesuatu. Kita akan menjadi dewasa sebagaimana

yang dikehendaki Allah terhadap kita.

Mudahkah bersabar itu? Tentu tidak mudah! Akan tetapi, itulah

tuntutan Tuhan terhadap setiap orang percaya. Jadi, apabila saat ini Anda

menghadapi tekanan dan pergumulan, tetaplah bersabar dan percayalah

bahwa Tuhan adalah embela Anda!P (Bo@)

Biarkan kesabaran bekerja, maka kesabaran itu akan mengerjakan
keajaiban-keajaiban di masa susah

Biarkanlah Kesabaran Tumbuh Sempurna
“Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,

supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.”
(Yak 1:4obus )

Yakobus 1:2-12Jumat, 18 Nov 2022



Ada dua orang yang sama-sama mencari hikmat. Keduanya secara

terpisah sama-sama mendaki gunung karena diberitahu bahwa di puncak

gunung itu, tinggal seorang pertapa bijaksana. Orang pertama sampai lebih

dahulu. Sambil terengah-engah, ia berkata kepada pertapa itu, “Pak Pertapa

yang bijak, saya mau minta hikmat dalam menjalani hidup.” Alih-alih

menjawabnya, pertama itu justru balik bertanya, “Menurutmu, apa arti

kehidupan?” “Kehidupan ituDengan dahi berkerut, orang itu berkata,

menyebalkan. Kehidupan menakluk anku. Kehidupan menyerap seluruhk

energi hidupku sehingga aku terkapar kalah dan tidak punya pengha .”rapan

Dengan tersenyum bijak, pertapa itu berkata, “Memang seperti itulah hidup.”

Orang kedua sampai tidak lama kemudian, ia pun meminta hikmat dari

pertapa itu agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik. “Menurutmu,

apakah kehidupan itu? anya pertapa itu Meskipun tampak lelah, orang itu", t .

dengan bersemangat men ,jawab “Kehidupan itu berat, tetapi merupakan

tantangan yang harus aku kalahkan. Aku percaya, dengan iat baik dann

semangat tinggi, kehidupan bisa aku taklukkan. Bagiku, kehidupan

memberikan harapan.” “YaDengan tersenyum bijak, pertapa itu berkata,

seperti itulah kehidupan!”

Dalam menghadapi kehidupan, hal paling penting bukanlah berat

ringannya, melainkan tanggapan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Firman

Tuhan jelas berkata,dalam Mazmur 34:20 “Kemalangan orang benar banyak,

tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu ”. Menurut Daud dalam

mazmur ini, orang benar diizinkan Tuhan mengalami kemalangan, dalam

jumlah yang banyak. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi umat-Nya,

melainkan dengan kemalangan yang diizinkan terjadi, umat-Nya memiliki

kesempatan untuk mengalami kuasa secara nyata.-Nya Ia berjanji bahwa Ia

akan melepaskan kita dari semua kemalangan itu sehingga kita akan keluar

sebagai pemenang.

Dapat dikatakan, kemalangan adalah salah satu cara Tuhan untuk

membuat kita kuat dan tangguh di dalam Dia. Jadi,menjadi pribadi yang

jangan pernah kita meragukan kasih-Nya karena berbagai kemalangan yang

sedang kita alami. arilah kitaTetaplah percaya kepada Tuhan dan m

menghadapi kehidupan ini bersama-Nya! (Bo@)

Tuhan tidak pernah menunda waktu untuk melepaskan kita dari kemalangan hidup

Tuhan Selalu Lepaskan
“Kemalangan orang benar banyak,

tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu.”
(Mazmur 34:20)

Mazmur 34:20 Sabtu, 19 Nov 2022



Kesatuan Dan Kebersamaan Memancarkan Kemuliaan Allah

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  20   NOVEMBER   2022

Hidup Bersama Bagi Kemuliaan Allah



Suatu kali seorang kakek berbincang-bincang dengan cucunya terkait

dengan hal memberi. Sang kakek mengatakan: “Dalam kehidupan ini kita

akan sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki harta berlebih

sementara yang lain mengalami kekurangan. Ketika dalam kelebihan sudah

seharusnya kita memberi perhatian dan turut membantu mereka yang

sedang dalam kekurangan. Kita dapat memberi perhatian melalui tenaga,

waktu, maupun harta yang dimiliki.” Kepada cucunya yang bernama Tommy,

sang kakek bertanya: “Jika kamu memiliki uang senilai 100.000 rupiah

maukah kamu memberikan setengahnya kepada orang yang

membutuhkan?” “Tentu kek.” “JikaTommy menjawab: Kakek melanjutkan:

mainanmu yang begitu banyak itu dibagikan kepada anak-anak yang

membutuhkan, apakah kamu bersedia?” “Tentu, tidakTommy berkata:

masalah kek.” “Bagus sekali ketika sejak kecil kita sudahKakek itu berkata lagi,

belajar untuk berbagi. Namun, ingat bahwa berbagi bukan sekedar tindakan,

melainkan harus juga didasari oleh kasih.”

Pada bagian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita akan hal

berbagi. Dikatakan bahwa: “Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar

bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.” Dalam hidup

bersama sebagai komunitas, memberi pertolongan satu sama lain adalah hal

yang perlu untuk diperhatikan. Beban akan terasa lebih ringan apabia

ditanggung bersama-sama. Akan tetapi, yang sering kali terjadi ialah ketika

diperhadapkan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kadang kita

tergoda untuk berpikir-pikir, apakah kita akan memberi atau tidak, memberi

sedikit atau banyak. Namun, di sini kita diingatkan tidak hanya untuk

memberi, tetapi juga untuk memberi dengan murah hati. Sebagai anak-anak

Tuhan, apabila kita memiliki kesempatan untuk memberi pertolongan kepada

yang membutuhkan, marilah lakukan dengan penuh kemurahan hati. Marilah

berikan pertolongan tanpa berharap untuk memperoleh balasan, sebab

hanya dari Tuhanlah kita kan menuai kebaikan itu. (KGY)

Tanpa kasih kepada Allah, maka memberi hanyalah sebuah perbuatan tangan

Memberi dengan Murah Hati
“Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu;

itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau
membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas

dan yang miskin di negerimu. Ulangan 15:11” ( )

Ulangan 15:11 Senin, 21 Nov 2022



Pernahkah kita melihat bunga ? Jenis bunga ini memilikiDandelion

ukuran yang tidak terlalu besar dan dapat tumbuh liar tanpa ada perawatan

khusus. Banyak orang terpikat dengan jenis bunga yang satu ini karena

keindahan warnanya yang semerbak. Tidak mengherankan apabila bunga

Dandelion banyak dipakai untuk berbagai hiasan dekorasi. Ketika berbicara

mengenai bunga , seorang yang bernama pernahDandelion David Rhodes

mengatakan bahwa kesombongan itu seperi yang tumbuh liarDandelion

dalam hati seseorang. Ia dapat tumbuh dan mengakar dengan dalam. Ia dapat

tumbuh bersarang di ruang-ruang hati bahkan yang tampak kecil. Bahaya

yang kemudian ditimbulkan ialah kesombongan dapat mematikan benih-

benih kebaikan dalam diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hidup bersama sebagai komunitas, dosa kesombongan dapat

menjadi penyebab relasi menjadi rusak. Seseorang dapat menjadi sombong

karena kompetensi diri yang dimiliki. Akibatnya ia dapat memandang yang

orang lain lebih rendah. Ia dapat menghalangi jalan bagi orang lain untuk

berkarya dan mengembangkan diri. Ia dapat menutup mata terhadap

kebaikan dan potensi yang dimiliki orang lain. Mengapa? Sebab hanya diri

sendirilah yang dianggap lebih unggul, bertalenta dan berpotensi dibanding

yang lain.

Dalam bagian firman Tuhan hari ini Rasul Paulus mengingatkan setiap

kita bahwa karunia rohani yang diberikan Allah kepada kita haruslah

digunakan untuk kepentingan bersama. Jelas dikatakan pada ayat 7, “Kepada

tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama.”

Allah tidak memberikan karunia rohani hanya demi kepuasan diri sendiri.

Karunia diberikan tidak untuk dipamerkan, disombongkan atau menunjukkan

kegagah-gagahan. Akan tetapi, tujuannya jelas yaitu untuk kepentingan

jemaat, untuk membangun sesama tubuh Kristus, untuk mewartakan Injil di

tengah dunia ini. Marilah sebagai anak Tuhan, kita menggunakan setiap

karunia rohani yang ada demi kepentingan bersama. (KGY)

Jangan biarkan kesombongan berakar liar dalam relasi berkomunitas

Bagi Kepentingan Bersama
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh“

untuk kepentingan bersama.”
( )1 Korintus 12:7

1 Korintus 12:7-11Selasa, 22 Nov 2022



Suatu hari dalam sebuah gereja terjadilah konflik antar dua orang yang

terlibat dalam satu pelayanan bersama. Konflik ini bermula ketika seorang

yang bernama mengutarakan keresahannya terhadap tindakanJohn Charles

yang dianggap kurang teliti dalam mengerjakan tanggung jawab yang

diberikan. Ketika menerima teguran dari merasa tersinggungJohn, Charles

dan marah. Dalam suasana hati yang panas, pun tanpa sadarCharles

mengeluarkan kata-kata yang ternyata menyinggung hati . Akibat hal ituJohn

relasi keduanya menjadi renggang. Beberapa rekan di gereja mencoba untuk

memperdamaikan keduanya, namun belum berhasil.

Mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bertikai memang

bukan hal yang mudah. Meski tidak mudah, namun bukan berarti mustahil

untuk dilakukan. Tidak banyak orang yang bersedia terlibat di tengah konflik

yang sedang terjadi. Mengapa? Salah satu penyebabnya ialah karena alasan

ragu. Mereka ragu apakah mampu dapat bersikap netral, sebab tidak mudah

untuk dapat menahan diri dan tidak langsung menilai sebelum mendengar

cerita dari kedua belah pihak. Dalam keraguan itu, tidak jarang akhirnya

orang-orang memilih untuk mengambil tindakan dengan cara“keras”

mengeluarkan pihak yang bertikai dari dalam komunitas. Sebab ada

ketakutan bahwa keberadaan pihak-pihak yang bertikai dalam komunitas

akan menjadi penyebab perpecahan komunitas.

Dalam khotbah di Bukit, Yesus menyatakan bahwa orang yang

membawa damai adalah orang yang berkenan di hadapan Allah dan akan

disebut anak-anak Allah. Ketika Yesus menyampaikan pesan ini, seharusnya

membuat setiap kita orang percaya yang hidup bersama dalam sebuah

komunitas kembali menyadari akan pentingnya kesatuan gereja Tuhan.

Kesatuan gereja-Nya harus selalu diupayakan. Kesatuan gereja Tuhan harus

terus dibangun atas dasar kasih kepada Allah melalui tindakan penuh

kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, konflik tidak akan pernah

diselesaikan, dan damai tidak akan pernah terjadi. Sebagai orang percaya

marilah kita terus berkomitmen untuk mengupayakan kesatuan gereja-Nya.

Marilah membawa damai bagi pihak-pihak yang sedang bertikai. (KGY)

Kasih kepada Allah, memampukan kita menjadi pembawa damai bagi sesama

Memulihkan yang Terluka
Berbahagialah orang yang membawa damai,“

karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”
( )Matius 5:9

Matius 5:9 Rabu, 23 Nov 2022



Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke gereja untuk

menghampiri pendetanya. Dalam perjumpaan dengan sang pendeta, wanita

itu menceritakan keluh kesahnya ketika harus membesarkan kedua anak

perempuannya tanpa seorang suami. Kedua anaknya berada dalam tahapan

usia remaja. Ada perasaan takut dan cemas yang ia rasakan. Dalam kepayahan

itu situasi semakin memburuk sebab usaha yang dikelolanya perlahan

mengalami kemunduran. Setelah cukup lama berbincang, sang pendeta

mengajak wanita paruh baya itu untuk bergabung dalam sebuah kelompok

pemuridan di gereja. Selain untuk belajar kebenaran Alkitab, kelompok

tersebut menjadi tempat yang sangat baik sekali untuk dapat berbagi kisah,

saling mendoakan, mendukung dan bertumbuh. Setelah 5 bulan berlalu,

wanita tersebut kembali mendatangi pendetanya. Ia menceritakan bahwa

pergumulan yang dihadapi masih sama, namun kini ia merasa lebih kuat.

Mengapa? Sebab kelompok pemuridan di gereja yang menolongnya untuk

bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Di sana ia mendapat kekuatan dari

sharing pengalaman iman sesamanya, mereka saling mendoakan, saling

bertukar pengalaman dalam membesarkan anak, dsb.

Dalam bagian firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus dengan tegas

menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan bagi domba

gembalaan-Nya. Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati orang percaya

sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita . Allah(ay.22)

telah menghibur umat-Nya dalam segala penderitaan yang dihadapi.

Penghiburan yang telah diterima dari Allah, itulah yang memampukan kita

untuk dapat menghibur orang lain yang sedang menderita. Penghiburan itu

dapat dilakukan dengan cara sharing pengalaman iman, bagaimana kebaikan

dan belas kasihan yang ilahi itu kita rasakan. Sebagai anak-anak Tuhan,

marilah kita hadir sebagai pribadi yang dengan tulus membagikan kasih serta

penghiburan dari Allah kepada sesama. (KGY)

Mari turut ambil bagian dalam penghiburan kepada mereka yang berkesah

Penghiburan dalam Penderitaan
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas“

kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam
segala  penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang

berada  dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan
yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1:3-4” ( )

2 Korintus 1:3-4Kamis, 24 Nov 2022



Pada suatu hari, terdapat seorang yang bernama Alex sedang

menjalani praktik internship atau magang di sebuah pabrik dekat sungai

Merrimack. Dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang mengalami

kesulitan ketika hendak menyusuri sungai itu dengan perahu. Tak berselang

lama, terdengar suara teriakan dari arah sungai . Ternyata ituMerrimack

adalah suara dari sang kakek yang meminta pertolongan dari dalam air. Tanpa

berpikir panjang, Alex segera berlari menuju tengah sungai dan

menyelamatkan sang kakek. Meski air sungai terasa dingin dan menusuk

tulang, namun ia tak menghiraukannya. Alex mengambil dayung kayu,

mengarahkannya kepada kakek tua dan menaikkan kakek itu kembali ke

dalam kapal. Rupa-rupanya sang kakek tua terpeleset dan terjatuh ketika

hendak menghidupkan mesin kapal.

Dalam hidup bersama sebagai komunitas orang percaya tanpa sadar

sering kali kita membuat kesalahan. Ketika melihat saudara seiman yang

sedang berjalan serong dan terjatuh dalam dosa, tak jarang kita berhenti

hanya pada pertanyaan Namun, kita lupa“mengapa hal itu dapat terjadi?”

untuk mengambil tindakan nyata dengan menyelamatkan atau menolong

mereka yang sedang terjatuh. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita

bahwa, “Kamu yang rohani, harus memimpin orang itu di jalan yang benar.”

Kata diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti“memimpin” “kataritzo”

memulihkan atau membetulkan. Di dalam Kristus setiap orang dipanggil

untuk mengambil tanggung jawab untuk menolong saudara seimannya yang

sudah keluar jalur dan meninggalkan Tuhan agar mereka bisa kembali di jalan

Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dalam persekutuan antar saudara seiman atau

gereja apabila terdapat seseorang yang mulai melanggar firman Tuhan,

berbuat salah atau jatuh ke dalam dosa, maka orang Kristen yang lain

seharusnya tidak menghakimi, tidak memojokkan atau tidak menyebarkan

gosip mengenai orang yang bersangkutan. Tindakan yang seharusnya

dilakukan ialah memimpin, memulihkan dan membetulkan saudaranya yang

sedang mengalami kejatuhan. Mari kita bersama berkomitmen untuk

menolong sesama yang sedang berada dalam bahaya kejatuhan. (KGY)

Jangan hanya melihat dari kejauhan, tapi segeralah ambil tindakan pertolongan

Menolong yang Terjatuh
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu“

pelanggaran,  maka kamu yang rohani, haruslah memimpin orang itu ke jalan
yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri,

supaya kamu juga  jangan kena pencobaan. Galatia 6:1” ( )

Galatia 6:1-5 Jumat, 25 Nov 2022



Suatu kali terdapat seorang dosen yang melakukan survei kecil-kecilan

di universitas tempatnya mengajar. Dalam survei tersebut sang dosen

mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah para mahasiswa

merasa memiliki komunitas yang hangat di lingkungan gereja? Jelaskan

alasannya. Setelah survei kecil-kecilan itu dilakukan, maka hasil yang

diperoleh adalah ternyata tidak sedikit para mahasiswa yang merasa bahwa

komunitas gereja bukanlah tempat yang hangat untuk bertumbuh. Alasannya

karena keberadaannya di tengah komunitas gereja tidak mendapatkan

sambutan yang baik. Ketika hadir sebagai pendatang di sebuah gereja mereka

merasa bahwa orang-orang yang dijumpai hanya melirik dan pergi begitu saja.

Tidak ada yang menemani ataupun mengajaknya memulai percakapan.

Perasaan demikian semakin kuat dirasakan oleh mereka yang hadir sebagai

seorang perantau di kota orang. Sang dosen pun mengambil kesimpulan

sementara bahwa tidak sedikit komunitas di gereja yang kurang terbuka

terhadap kehadiran pendatang baru.

Keramahtamahan memang merupakan hal penting yang perlu

dibangun dalam sebuah gereja. Mungkin ketika berbicara keramahtamahan

bayangan kita langsung tertuju kepada hotel-hotel, restoran dan kapal pesiar

yang mewah dan indah. Namun, jauh sebelum itu semua ada,

keramahtamahan telah dipraktikkan dan dicatat dalam Alkitab. Firman Tuhan

mencatat bahwa pada masa itu banyak orang yang pergi dan melakukan

perjalanan panjang. Sebetulnya perjalanan itu sangatlah berbahaya.

Mengapa? Sebab ada ketakutan terhadap keadaan cuaca yang tidak pasti

maupun ancaman serangan dari orang-orang yang dijumpai. Belum lagi pada

masa itu penginapan masih jarang ditemui. Oleh sebab itu, orang-orang

hanya melakukan perjalanan seperlunya saja. Ketika malam hari tiba,

biasanya para musafir mengandalkan kemurahan hati pada penduduk di

sekitar untuk menawarkan tumpangan dan makanan kepada mereka. Jika

tidak, para musafir terpaksa tidak di alam terbuka. Oleh karena itu,

memberikan tumpangan atau menyambut kehadiran pendatang dianggap

sebagai tindakan yang sangat baik pada masa itu. Sebagai anak Tuhan,

marilah kita belajar untuk membuka diri kepada orang-orang asing di sekitar.

(KGY)

Bukalah hati dan tanganmu terhadap kehadiran para pendatang di sekitar

Menerima Kehadiran Orang Baru
Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang,“

sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya
telah menjamu malaikat-malaikat. ”

(Ibrani 13:2)

Ibrani 12:2Sabtu, 26 Nov 2022



Kasih Karunia Memulihkan Manusia Sebagai Gambar Allah

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  27  NOVEMBER   2022

Kehilangan Kemuliaan Allah
IBADAH ADVENTUS I & BAPTIS / SIDI



Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup manusia. Sesuatu

menjadi misteri karena kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang

sesuatu itu. Ketika kita tak memiliki banyak informasi, maka pastilah kita tidak

bisa mengerti dan tak bisa menaklukkannya. Jika kematian adalah sebuah

misteri, namun kematian adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti

terjadi pada setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat

menghindarinya.

Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang berada di ambang

kematian, yang telah menjalani kehidupan dengan baik dan bermoral, tanpa

pernah merasa membutuhkan Juruselamat. Namun ketika seorang pendeta

menawarkan diri untuk datang dan berbicara dengannya, wanita tersebut

mengizinkannya berkunjung. Pendeta itu menjelaskan bahwa jalan

keselamatan hanyalah oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus.

Setelah menekankan bahwa Yesus telah mati bagi dosa semua orang,

termasuk dirinya, sang pendeta mendesak wanita itu untuk mempercayai

sang Juruselamat.

Lalu wanita itu menjawab, "Maksud Anda, jika ingin diselamatkan

maka saya harus datang kepada Allah dan berkata bahwa hidup begitu kotor

saya seperti orang lain, juga seperti orang yang paling jahat?" "Ya," jawab si

pendeta, Wanita itu berpikir sejenak dan"hanya itu satu-satunya jalan."

menjawab, Kesombongan dan"Kalau begitu, saya tidak mau!"

ketidakrelaannya untuk datang kepada Kristus sebagai orang berdosa

membuat ia harus menghadapi penghakiman Allah. Ia lupa menyadari bahwa

orang yang sekalipun tidak layak berdiri di hadapan Allah yang kudus."baik"

Kita semua membutuhkan Juruselamat yang dapat membebaskan kita dari

segala dosa. Kita harus mengakui segala kesalahan kita dengan rendah hati,

mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, dan melalui

iman menerima anugerah kehidupan kekal yang telah Allah sediakan dengan

cuma-cuma bagi kita. Dengan murah hati Tuhan telah menawarkan

keselamatan kepada semua orang, karena kita semua adalah orang berdosa!

(AP)

Semua Orang Telah Berdosa Dan Membutuhkan Juruselamat

Semua Orang Telah Berdosa
“Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat;

tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak”

(Mazmur 14:3)

Mazmur 14:3Senin, 28 Nov 2022



Rasul Paulus dalam Roma 3:10 menuliskan demikian: Seperti ada

tertulis: ”Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun

yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang

telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat

baik, seorang pun tidak." Dalam Roma 3:23 Rasul Paulus juga menuliskan

demikian: Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan

kemuliaan Allah tidak. Apakah Rasul Paulus benar saat menyatakan bahwa "

ada yang benar" "semua orang telah berbuat dosa"dan ? Ataukah tuduhan

yang bersifat menghakimi itu terlalu luas? Banyak orang mungkin akan

menyanggah. Mereka tidak merasa memberontak terhadap hukum

masyarakat atau hukum Allah. Mereka menganggap diri mereka orang baik-

baik. Jadi mengapa mereka sampai dihakimi sebagai orang yang patut

dihukum oleh Allah?

Yakobus dalam Surat Yakobus 2:10 berkata, "... barangsiapa menuruti

seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia bersalah

terhadap seluruhnya". Di mata Allah, hanya karena satu pelanggaran saja kita

sudah berada dalam kelompok orang yang melanggar hukum-Nya dan patut

mendapat hukuman dari-Nya. Adakah di antara kita yang dapat menyatakan

bahwa kita tidak pernah melanggar satu pun hukum Allah? Bagaimana

dengan perintah yang melarang kita untuk iri hati? . Pada(Keluaran 20:17)

kenyataannya kita semua pada suatu saat juga pernah bersalah karena

mengingini milik orang lain. Paulus sendiri mengaku pernah mengalami dosa

ini dan patut mendapatkan penghakiman Allah, seperti yang ia jelaskan dalam

Surat kepada jemaat di Roma 7:7-10.

Di hadapan dunia,kita mungkin relatif baik, tetapi di hadapan Allah

yang maha kudus kita tentu masih jauh dari standar-Nya. Kita semua

memerlukan anugerah pengampunan dosa yang hanya dapat diberikan oleh

Yesus Kristus. Sudahkah kita mengakui dosa Anda dengan rendah hati dan

menerima anugerah pengampunan yang Yesus tawarkan? (AP)

Di Hadapan Dunia, Kita Mungkin Dinilai Relatif Baik
Di Hadapan Allah Yang Maha Kudus Tentu Jauh Dari Standar-Nya

Baik Tapi Salah ?
Yakobus 2:10 Selasa, 29 Nov 2022

“Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya,

ia bersalah terhadap seluruhnya”

(Yakobus 2:10)



Lockheed Corporation (awalnya bernama Loughead Aircraft

Manufacturing Company) adalah perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat

yang didirikan pada tahun 1912. Perusahaan ini kemudian pada tahun 1995

merger dengan membentuk .Martin Marietta Lockheed Martin

Ada satu kisah menarik tentang satu peristiwa yang dialami oleh

perusahaan ini, sebuah peristiwa yang tampak sepele tetapi berakibat sangat

fatal. Hanya karena satu tanda koma, perusahaan menderitaLockheed

kerugian jutaan dollar! Mereka membuat kesalahan itu dalam kontrak dengan

sebuah perusahaan internasional, yakni salah menempatkan koma pada

angka yang penting. Dan, perusahaan itu mendesak Lockheed untuk

menghormati isi kontrak sebagaimana yang tertulis. Sial bagi Lockheed,

kesalahan itu menyangkut harga penjualan, sehingga mereka rugi sebesar 70

juta dollar. Hanya karena kesalahan menuliskan tanda koma, harus

menanggung kerugian yang sangat besar.

Demikian juga dengan dosa. Dosa dapat membawa kerugian besar,

walaupun pada mulanya kelihatan sangat kecil. Rupanya pelanggaran-

pelanggaran yang tampaknya tidak berbahaya dapat mengakibatkan

kerusakan yang hebat. Kelebihan berat badan beberapa kilogram saja dapat

menyebabkan seorang pelari kehilangan waktunya yang berharga dalam

pertandingan. Begitu pula atau kebencian dalam hidup kita dapat"akar pahit"

menimbulkan kerugian rohani yang besar bagi diri sendiri, orang lain, dan

hubungan kita dengan Allah .(Ibrani 12:15)

Amsal 3 menunjukkan bahwa kita akan menerima hukuman Allah jika

kita tidak menaati-Nya . Oleh karena itu, kita harus cukup(ayat 11-12)

bijaksana untuk takut akan TUHAN dan menjauhi kejahatan . Jika kita(ayat 7)

menanggapi Allah dan firman-Nya secara serius, kita akan membenci setiap

dosa dalam hidup kita, baik yang tampaknya besar maupun kecil.Bagaimana

dengan Saudara? Apakah Saudara akan membiarkan dosa menjerat dan

memperlambat langkah Saudara sebagai umat Kristen? . Akuilah(Ibrani 12:2)

dosa itu sekarang juga, atau kelak Saudara akan mengalami kerugian besar.

(AP)

Membiarkan Dosa Sekecil Apapun Di Dalam Kehidupan Kita
Adalah Sebuah Kerugian Besar

Kerugian Besar
“Takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;

Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu”

(Amsal 3:7-8)

Amsal 3:1-12Rabu, 30 Nov 2022










