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Menjaga Hati dengan Firman
Amsal 4:10-27
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal
4:23
Manusia tak lepas dari perbuatan dosa. Selama masih tinggal di dunia ini, perilaku manusia
cenderung untuk melanggar perintah Tuhan. Lidah kita bisa bercabang, mengucapkan hal-hal
yang tidak konsisten kepada orang yang berbeda. Kalimat kita bisa menipu, menutupi fakta
kebenaran yang ada. Senyum kita bisa palsu, hanya sekadar basa-basi untuk menutupi
perasaan sebenarnya. Pikiran kita bisa liar, membayangkan hal-hal yang tidak kudus. Mata kita
bisa bermain, memandang pada hal-hal yang tidak patut dilihat. Bagaimana perilaku berdosa itu
bisa muncul? Bikin hati kita jadi ngaco? Semuanya bersumber dari hati!
Apa yang terpancar dari hati akan tampak melalui kehidupan kita. Apa pun yang ada di dalam
hati kita akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Itulah sebabnya kita diingatkan
untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak terjaga bisa sangat
berbahaya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 15:19, “Karena dari hati timbul segala
pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat.”
Menjaga hati itu bukan asal-asalan, tetapi perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Mengapa? Karena hati (heart), bukannya hati (liver), adalah pusat emosi dan pikiran manusia.
Pusat komando hidup kita ada di dalam hati.
Karena segala sesuatu yang dilakukan dan dipikirkan bersumber dari hati kita maka sangatlah
perlu kita menjaganya dengan waspada.
Bagaimana caranya kita menjaga hati? Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah.
Sewaktu kita rajin membaca firman Tuhan maka Allah sebagai firman akan memenuhi hati kita.
Dia akan mengisi hati kita dengan kebenaran sorgawi. Hati kita akan diajarkan untuk
berperilaku seturut firman, serta dijaga dan diingatkan sewaktu akan melakukan perbuatan
dosa.
Marilah kita tekun membaca firman Tuhan supaya hati kita dipenuhi oleh terang kebenaran
Allah dan cinta kasih Tuhan Yesus. Carilah Allah melalui Alkitab karena saat kita menemukan
kedekatan dengan Allah maka Dia akan senantiasa menerangi jalan kehidupan dan menuntun
Anda pada kebenaran sejati.
FIRMAN TUHAN SANGGUP MENJAGA HATI ANDA DARI KECENDERUNGAN UNTUK
BERBUAT DOSA.
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