
SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III 

JUNI 2021 - MINGGU #3 
 

 
JUJUR DAN MURNI HATI 
 
Berbahagialah orang yang suci 
hatinya, karena mereka akan 
melihat Allah.- Matius 5:8 
 
Kata lain dari suci hati adalah 
jujur dan murni hati, yakni 
kondisi hati yang tidak tercemar, 
tidak ada tipu daya, tidak 
mendua, dan tulus. Seorang 
yang memiliki hati yang murni 
akan mempertimbangkan baik-buruknya sebelum ia melakukan sesuatu. 
Hati yang murni juga berbicara hidup yang berintegritas karena tidak ada 
cemaran di dalam hatinya dan apa yang di dalam hati itu yang ia lakukan. 
Selain itu hati yang murni juga berbicara hidup yang berkenan kepada 
Tuhan. Akhirnya, orang yang murni hati/ suci hati akan melihat Allah yang 
menolong, menuntun, memberkati di dalam hidupnya. 
 
Bagaimana kita dapat memiliki hati yang murni? 
 

1. Terbuka di hadapan Tuhan 
 

 

Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah 
pikiran-pikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di 
jalan yang kekal! (Mzm.139:23-24) 
 
Saat kita melalui hari-hari dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, 
mungkin saja ada hal-hal yang tanpa kita sadari adalah dosa, atau 
mungkin ada dosa yang sengaja kita lakukan untuk menghindari masalah 
atau untuk keuntungan pribadi. Namun satu hal yang perlu kita ingat 

bahwa mata Tuhan selalu melihat umat-Nya dan tidak ada yang 
tersembunyi bagi Dia. Dengan kesadaran ini mari kita terbuka di hadapan 
Tuhan dengan melakukan perenungan setiap hari akan segala apa yang 
kita pernah lakukan serta minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Jika ada 
dosa yang Roh Kudus ingatkan mari bereskan dengan segera agar hati 
tetap murni di hadapan-Nya. 
 
 

2. Intim dengan Tuhan 
 
… Kepada orang yang karib kepada-Ku Kunyatakan kekudusan-Ku… 
(Ima.10:3) 
 
Pengaruh dunia saat ini sangat besar terhadap banyak orang, tidak 
terkecuali umat Tuhan. Sadar atau tidak sadar pengaruh dunia pun dapat 
mencemarkan hati kita. Namun ada hal yang perlu kita sadari, ketika kita 
mengikuti pengaruh dunia maka kita akan menjadi musuh Allah (Yak.4:4). 
Agar hati tetap murni, kita harus menyediakan waktu khusus untuk berdiam 
di hadapan Tuhan disertai dengan banyak berbahasa roh. Ketika kita intim/ 
bergaul karib dengan Tuhan maka kekudusan Tuhan akan menuntun hidup 
kita sehingga kita diberikan kekuatan dan pertolongan untuk mampu hidup 
benar di hadapan-Nya. 
 
 
ACTION: 

 Ajak anggota cool untuk belajar terbuka kepada Tuhan untuk 
menjaga hati tetap murni di hadapan-Nya. Ambil waktu sejenak, 
evaluasi diri dan masing-masing berdoa kepada Tuhan, setelah itu 
Gembala COOL mendoakan mereka. 
 

 Ajak anggota cool untuk terus tekun bersaat teduh dan melakukan 
GEMAR. 

 


