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ACTION: 

 Bagikan pengalaman hidup ketika mulai membaca, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Apa saja 
perubahan yang terjadi? 

 Berikan dorongan kepada anggota COOL yang belum melakukannya. 

 

RENUNGKAN & PERKATAKAN FIRMAN TUHAN 
 
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 
dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu 
akan berhasil dan engkau akan beruntung. – Yosua 1:8 
 
Dunia mengajarkan untuk mengalami keberhasilan hidup, kita harus berpikir 
dan berkata positif agar apa yang kita pikirkan dan perkatakan itu bisa terjadi 
dalam kehidupan kita. Dalam ilmu psikologi dikenal dengan metode 
“Positive Thinking” (berpikir positif) yaitu kemampuan berpikir seseorang untuk 
memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Metode itu mengajarkan 
bahwa pikiran dan perkataan positif akan memberikan energi positif untuk menciptakan keadaan yang positif pula. 
Dengan demikian seseorang yang menggunakan metode tersebut dapat beranggapan bahwa tidak ada yang tidak 
mungkin di dunia ini karena semuanya bisa terjadi. Namun metode itu adalah dosa di hadapan Tuhan apabila hanya 
berpusat pada kekuatan otak/ akal manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Jika kita ingin berhasil dalam hidup ini maka 
tidak ada yang lain selain mentaati apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. 
 
Dua hal agar kita berhasil dan menjadi pemenang dalam hidup ini: 
 
1. Merenungkan firman Tuhan 
 
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang 
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat 
itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan 
yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. – Mzm.1:1-3 
 
Merenungkan adalah sikap diam memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu dalam-dalam. Agar dapat mengalami 
keberhasilan dalam hidup ini, hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan 
yang direnungkan akan menghasilkan pengertian dan pemahaman makna yang dalam dari firman itu. Ketika kita mengerti 
firman Tuhan maka hidup kita akan berbuah-buah (Mat.1:23). Untuk itu mari tidak sekadar membaca firman Tuhan saja 
namun luangkan waktu berusaha untuk mengertinya dan merefleksikannya dalam hidup kita setiap hari. 
 
2. Memperkatakan firman Tuhan 
 
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis: ”Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata”, maka 
kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.” 2 Kor.4:13 
 
Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mencipta dan mengubahkan dari yang tidak 
ada menjadi ada. Ketika pertama kali bumi diciptakan, Tuhan senantiasa berfirman. Dia berfirman dan segalanya jadi 
ada.  
Saat kita memperkatakan firman Tuhan maka kuasa firman-Nya akan mengubahkan hidup kita. Ketika muncul hal-hal 
sulit dalam kehidupan yang harus dihadapi, bagaimana pun beratnya, kita harus tetap percaya penuh kepada janji-janji 
Tuhan dengan cara terus memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita sungguh percaya, mulai perkatakan firman Tuhan, 
ucapkanlah dengan bersuara, baik siang dan malam agar didengar oleh telinga karena iman timbul dari pendengaran, 
pendengaran akan Firman Tuhan.  
 
 
  


