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PuJIan Dan uJIan 
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: ayub 23:1-17
“Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia 
menguji aku, aku akan timbul seperti emas.” 
(ayat 10)

Ayub menerima pujian dari Tuhan sebagai 
orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah 
dan menjauhi kejahatan, tiada seorang pun di 
bumi seperti dia. sesudahnya, ia mengalami 
ujian yang hebat. segala kepunyaannya-
-lembu, keledai, kambing, domba, unta, 
termasuk para penjaganya--habis lenyap. 
Kesepuluh anaknya pun meninggal pada hari 
yang sama. mendengar hal itu, Ayub sujud 
dan menyembah Tuhan. dalam semuanya 
itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh 
Allah berbuat yang kurang patut (1:20-22).

setelah ujian, Ayub menerima pujian 
kedua dari Tuhan, sebagai orang yang 
tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun 
iblis telah membujuk Tuhan melawan dia 
untuk mencelakakannya tanpa alasan (2:3). 

Kemudian Ayub menerima ujian lagi, ditimpa 
barah yang busuk dari telapak kaki sampai 
ke batu kepalanya (2:7), bahkan istrinya 
menyuruhnya mengutuki Allah dan mati (2:9). 
dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat 
dosa dengan bibirnya (2:10). Akhirnya Tuhan 
memulihkan keadaan Ayub, memberikan 
kepadanya dua kali lipat dari segala 
kepunyaannya dahulu dan memberkati Ayub 
dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada 
hidupnya yang dahulu (42:10, 12).

Ada kalanya kita menerima pujian dan 
ada kalanya kita menerima ujian. dalam 
siklus ini, di balik pujian pasti ada ujian, dan 
di balik ujian pasti ada pujian. Apa yang 
sedang kita terima saat ini? Ketika kita dipuji, 
tetaplah rendah hati. Ketika kita diuji, tetaplah 
bertahan dalam iman.

PuJIan MEMBESarKan HaTI; uJIan 
MEMurnIKan IMan.

SPrIng of PlanTIng
2 Corinthians 4:7
“Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, 
so walk in Him, having been firmly rooted and now being 
built up in Him and established in your faith, just as you 
were instructed, and overflowing with gratitude.” (nAsB)

Kolose 2:6-7
“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan Kita. Karena 
itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah 
kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, 
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang 
telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu 
melimpah dengan syukur.”
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      There is nothing we can do to earn god’s grace—it’s 
a free gift. our behavior simply changes because we’ve 
freely received grace.”

~ John Bevere

     An idea not coupled with action will never get any 
bigger than the brain cell it occupied.”

~ arnold glasow

rEnungan

sebongkah es beku memiliki 
kekerasan yang cukup untuk 
menyakiti bila terlempar mengenai 

kepala kita.Bongkahan es itu di sebut juga 
es batu bukan hanya karena bentuk tetapi 
juga kekerasannya.

Bila kita menggenggamnya erat-erat, 
maka tangan kita tak akan merasa nyaman, 
melainkan justru kedinginan menusuk kita 
rasakan.

saat kita masukkan bongkahan es batu 
itu ke dalam gelas berisi air,maka es batu 
itu tidak saja mencair, tapi juga mampu 
mendinginkan air di dalam gelas itu.  

Kita pun memiliki es batu berupa 
“kepala batu”, begitu tinggi harga diri 
seakan merasa paling unggul dan mulia di 
banding yang lain tanpa menyadari kepala 
batu dapat menyakiti sekitar kita.

semakin kita mempertahankan “kepala 
batu”, sebenarnya hanya membuat 
semakin berat dan besar beban yang harus 
di pikul akibat kita sendiri.

seandainya “kepala batu” itu dapat kita 
cairkan seperti es batu yang perlahan tapi 
pasti mencair di dalam gelas air, maka kita 

akan memperoleh suasana yang sejuk dan 
memberi manfaat bagi banyak orang di 
sekitar kita.

es batu itu adalah “konsep diri” kita 
yang seringkali memupuk ego bukannya 
Kerendahan Hati. menumpuk gengsi demi 
harga diri yang seolah-olah sejati padahal 
semu.

menempatkan martabat setinggi-
tingginya dengan pengertian itulah Tujuan 
Hidup mulia walau sesungguhnya justru 
itulah penyebab kehancuran.

Air di gelas adalah Kerendahan Hati 
yang mampu mencairkan kebekuan, 
meluruhkan kesombongan, menyejukkan 
bara angkara.dan pada akhirnya 
menumbuhkan Kebijaksanaan.

namun TeTAPLAH mAwAs diRi, 
karena AiR YAng memBeKU AKAn 
menJAdi es BATU.

“Karena itu, sebagai orang-orang 
pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-
Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 
kerendahan hati, kelemahlembutan dan 
kesabaran.” (Kolose 3:12)

BElaJar rEnDaH HaTI
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      Shake off what didn’t work out; shake off what 
somebody told you that you can’t do. They don’t 
determine your destiny, god does.”

~ Joel osteen

WoW 90% PEnyaKIT BEraSal DarI PIKIran!

Penyakit itu 90% berasal dari pikiran, 10%-nya 
dari pola makan. gak percaya? Lihat orang 
gila, makan apa pun fisiknya sehat karena 
pikirannya selalu HAPPY.

Berikut korelasi daftar penyakit dengan pikiran 
negatif:

1. mARAH, selama 5 menit akan menyebabkan 
sistem imun tubuh kita mengalami depresi 6 
jam.

2. dendAm & menYimPAn KePAHiTAn akan 
menyebabkan imun tubuh kita mati. dari situlah 
bermula segala penyakit, seperti sTRess, 
KoLesTeRoL, HiPeRTensi, seRAngAn 
JAnTUng, RHemATiK, ARTHRiTis, sTRoKe 
(perdarahan / penyumbatan pembuluh darah).

3. Jika kita sering membiarkan diri kita 
sTRess, maka kita sering mengalami 
gAnggUAn PenCeRnAAn.

4. Jika kita sering merasa KHAwATiR, 
maka kita mudah terkena penyakit nYeRi 
PUnggUng.

5. Jika kita mUdAH TeRsinggUng, maka 
kita akan cenderung terkena penyakit 
insomniA (susah tidur).

6. Jika kita sering mengalami KeBingUngAn, 

maka kita akan terkena gAnggUAn TULAng 
BeLAKAng BAgiAn BAwAH.

7. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa 
TAKUT yang BeRLeBiHAn, maka kita akan 
mudah terkena penyakit ginJAL.

8. Jika kita suka ber-negATiVe THinKing, 
maka kita akan mudah terkena dYsPePsiA 
(penyakit sulit mencerna).

9. Jika kita mudah emosi dan cenderung 
PemARAH, maka kita bisa rentan terhadap 
penyakit HePATiTis.

10. Jika kita sering merasa APATis (tidak 
pernah peduli) terhadap lingkungan, maka kita 
akan berpotensi mengalami PenURUnAn 
KeKeBALAn TUBUH.

11. Jika kita sering mengAnggAP 
sePeLe semua persoalan, maka hal ini bisa 
mengakibatkan penyakit diABeTes.

12. Jika kita sering merasa KesePiAn, 
maka kita bisa terkena penyakit demensiA 
seneLis (berkurangnya memori dan kontrol 
fungsi tubuh).

13. Jika kita sering BeRsediH dan merasa 
selalu RendAH diRi, maka kita bisa terkena 
penyakit LeUKemiA (kanker darah putih).
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uKuran MaSalaH

MErEnDaHKan DIrI

Ukuran masalah yang kita hadapi 
biasanya menentukan pula level 
kerohanian yang akan kita capai; 

karena Tuhan tahu kemampuan kita, ia pun 
mengijinkan masalah terjadi sesuai dengan 
kapasitas yang kita miliki. Jika kita menyadari 
akan hal ini kita akan terus melangkah maju 
bersama Tuhan, karena kita percaya bahwa 
“...dalam semuanya itu kita lebih dari pada 
orang-orang yang menang, oleh Dia yang 
telah mengasihi kita.” (Roma 8:37).

itulah sebabnya Tuhan  mengijinkan 
kita untuk bermimpi  “...tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.” (Filipi 4:6). 

Perlu diingat bahwa mimpi tidak akan 
pernah menjadi kenyataan tanpa tindakan 
dan usaha kita mewujudkannya. orang-
orang yang berhasil adalah orang-orang yang 

ayat Bacaan: 1 Petrus 5:6
“Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah 
tangan Tuhan yg kuat, supaya kamu 
ditinggikan-Nya pada waktunya.”

merendahkan diri dihadapan Tuhan 
tidaklah sama dengan direndahkan oleh Tuhan! 
Perintah Firman untuk meRendAHKAn diRi 

mengawalinya dengan sebuah mimpi besar 
yang membuat mereka menjadi orang-orang 
yang rajin, tekun, tidak gampang menyerah 
pada tantangan yang menghambat 
impiannya. mereka tidak berpangku tangan, 
mengharap berkat turun dari langit.  Ketika 
kita melakukan yang terbaik, yakinlah Tuhan 
akan melakukan yang tidak sanggup kita 
lakukan.

“Dengan Allah akan kita lakukan 
perbuatan-perbuatan gagah perkasa,” 
(mazmur 60:14).

mungkin saat ini kita sedang terpuruk 
dan gagal. Jangan putus asa dan tawar hati. 
Ayo bangkit! sekali lagi, bangkitlah! mari kita 
arahkan mata kita kepada kuasa Tuhan yang 
tak terbatas itu! sebab: “Bagi Dialah, yang 
dapat  melakukan jauh lebih banyak dari pada 
yang kita doakan atau pikirkan,” (efesus 3:20)

dihadapan Tuhan BUKAn berarti kita mohon 
Tuhan untuk merendahkan kita.

Adalah perkara yang mengerikan ketika 
Tuhan meRendAHKAn seseorang.Tetapi 
hukum inilah yang berlaku: orang yang 
merendahkan dirinya dihadapan Tuhan akan 
ditinggikannya pada waktunya.

      Nagging is never an effective tool to get people to 
change! only love and prayer gets the job done.”

~ Joyce Meyer
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orang-orang DI SEKITar KITa

HaI orang MunafIK!

Tahukah siapa-siapa orang yang 
membawa berkat dalam kehidupan 
kita.Pertama, orang yang membantu 

kita ketika susah. Kedua, orang yang 
meninggalkan kita ketika susah. Ketiga, orang 
yang menyebabkan kita jadi susah. mengapa 
membawa BeRKAT?

Karena ke 3 jenis orang ini secara tidak 
langsung selain melatih kesabaran (Potensi 
diri) kita, juga membuat kita semakin dewasa 
dan bijaksana.

Ketika ada orang bicara mengenai Anda 
di belakang, itu adalah tanda bahwa Anda 
sudah ada di depan mereka.

saat orang bicara merendahkan diri Anda, 
itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada 
di tempat yang lebih tinggi dari mereka.

saat orang bicara dengan nada iri 

ayat Bacaan: Matius 7:5
“Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok 
dari matamu, maka engkau akan melihat 
dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar 
itu dari mata saudaramu.” 

Kemunafikan selalu berhubungan dengan 
melihat, mencari dan menemukan kesalahan-
kesalahan orang lain. sekecil apapun 
kesalahan itu, ia akan nampak. sementara 
kesalahan diri sendiri, sebesar apapun tidak 
kelihatan.

Kemunafikan merupakan masalah yang 

mengenai Anda, itu adalah tanda bahwa 
Anda sudah jauh lebih baik dari mereka.

saat orang bicara buruk mengenai 
Anda, padahal Anda tidak pernah mengusik 
kehidupan mereka, itu adalah tanda bahwa 
kehidupan Anda sebenarnya lebih indah dari 
mereka.

“Payung tidak dapat menghentikan hujan 
tapi membuat Anda bisa berjalan menembus 
hujan untuk mencapai Tujuan.”

orang pintar bisa gagal, orang  hebat 
bisa jatuh, tapi orang yang RendAH HATi 
dan seLALU sABAR  dalam segala hal akan 
selalu mendapat jalan untuk menempatkan 
diri dengan seimbang karena kokoh pijakan 
nya. Kiranya kita boleh menjadi orang yang 
selalu RendAH HATi dan sABAR. 

lebih sukar ditanggulangi dibanding dosa-
dosa lainnya. Tuhan Yesus berkata bahwa 
orang sehat tidak perlu tabib. dia memang 
datang khusus untuk orang-orang berdosa. 
Namun seorang munafik tidak pernah merasa 
bahwa dirinya punya masalah dosa. mereka 
dikuasai ‘roh benar diri’ & ‘kesombongan’ 
sehingga mereka senantiasa merasa dirinya 
paling benar dan orang lain yang selalu salah.

mereka adalah orang-orang yang 
dikatakan dalam efesus 4:9 “Perasaan 
mereka telah tumpul...”

      True leaders build bridges between people. insecure 
leaders build walls.”

~ rick Warren


