


1 
 

Table of Contents 
"Help me" (intro).....................................................................3 

"Help me" 1.............................................................................5 

"Help me" 2.............................................................................9 

"Help me" 3...........................................................................12 

"Help me" 4...........................................................................15 

"Help me" 5...........................................................................18 

"Help me" 6...........................................................................21 

"Help me" 7...........................................................................23 

"Help me" 8...........................................................................27 

"Help me" 9...........................................................................30 

"Help me" 10.........................................................................33 

"Help me" 11.........................................................................36 

"Help me" 12.........................................................................39 

"Help me" 13.........................................................................42 

"Help me" 14.........................................................................45 

"Help me" 15.........................................................................48 



2 
 

"Help me" 16.........................................................................51 

"Help me" 17.........................................................................53 

"Help me" 18.........................................................................56 

"Help me" 19.........................................................................59 

"Help me" 20.........................................................................63 

"Help me" 21.........................................................................64 

"Help me"22..........................................................................67 

"Help me" 23.........................................................................70 

"Help me" 24.........................................................................72 

"Help me" 25.........................................................................75 

"Help me" 26.........................................................................78 

"Help me"27..........................................................................80 

"Help me" 28.........................................................................82 

"Help me" 29.........................................................................84 

"Help me" 30.........................................................................87 

 

 

 



3 
 

"Help me" (intro) 

 

Kita bersyukur buat Roh Kudus yg diberikan untuk kita 

sebagai penolong.... 

Kita bersyukur buat semua yg bisa Dia kerjakan untuk kita.... 

Kita bersyukur buat kesaksian2 yg telah kita alami dan dengar 

bahkan yg bisa kita lihat didalam Alkitab... 

Kita bersyukur... 

Cuma yg menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar2 

mengalamiNya? 

Satu kali saya mendengar ayat Firman Tuhan dari Yoh 15:5b 

".....sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." 

Tiba2 Roh Kudus ingatkan saya bahwa diluar Yesus kita tidak 

bisa berbuat apa2... 

Lalu saya mulai berpikir... 

Dengan apapun yg saya tau dan saya punya, di luar Yesus 

saya tidak bisa apa2, 

Tanpa Yesus saya tidak bisa apa2.... 

Oleh sebab itu saya cuma bilang, kalau saya bisa ini dan itu 

semua karena Yesus dan saya juga bilang tolong saya untuk 

melakukan ini dan itu..... 
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Untuk itu the word "Help me" keluar.... 

Kata2 "Help me" ini seperti password yg Yesus mau ingatkan 

untuk kita... 

Dengan kita meminta tolong kepada Yesus dalam setiap 

aktivitas kehidupan kita, maka Roh Kudus akan bergerak juga 

bekerja didalam kehidupan kita.... 

Dan so pasti hidup kita pasti akan berbeda... 

 

"Help me" Jesus... 

Halleluya.... 

Saya sangat percaya, sebelum kita menutup tahun ini, kita 

akan menggenapi apa yg menjadi isi hatiNya atas kita... 

The year of Success 2016 

Oleh sebab itu di buku ini kita akan belajar beberapa hal: 

1. Kekuatan meminta 

2. Kekuatan Salib 

3. Kekuatan percaya 

4. Kekuatan memperkatakan 

Selamat menikmati... 
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"Help me" 1 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mat 7:7) "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, 

maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu. (8)Karena setiap orang yang meminta, 

menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan 

setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.  

 

"Help me" Jesus.... 

Berbicara meminta... 

dan apalagi ketika kita merenungkan ayat diatas... 

saya teringat sekitar 10 tahun lalu... 
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Ada seseorang yg sedang berbicara dengan saya, dan dia 

mengatakan kepada saya, "kamu minta aja, apa yg kamu 

inginkan" dia pun mengutip ayat ini agar saya bisa buka suara 

dan meminta sesuatu kepadanya... 

 

Saat itu, saya tidak meminta apapun kepadanya, saya cuma 

berkata, terima kasih pa, saya ok2 saja... 

 

Setelah beberapa saat, saya pun merenung, kenapa saya 

tidak minta sesuatu ya, betapa bodohnya saya ya, kalau saja 

saya berbicara dan meminta sesuatu, dia pasti tolong dan 

bantu saya... 

 

Sering kali didalam kehidupan kita hari2 ini, kita pun sama 

seperti itu... 

Tuhan Yesus seringkali menunggu dan mengharapkan kita 

meminta pertolongan kepadaNya. 

Tapi, Kita enggan meminta pertolonganNya,  sebab kita 

berpikir jika kita meminta pertolongan kepadaNya kita 

membuat Dia susah, kita membuat Dia pusing, dan kita 

merasa kita adalah orang yg lemah dan tidak berdaya... 
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Tetapi sesungguhnya... 

Tuhan Yesus sangat rindu... 

Tuhan Yesus sangat senang... 

Tuhan Yesus sangat bersuka, jika kita meminta 

pertolonganNya... 

Sebab untuk itulah Dia ada... 

 

Dia menyebut dirinya sebagi Bapa, dan kita adalah 

anak2Nya... 

Mengapa Dia memakai kata Bapa dan Anak, tidak ada yg lain 

selain daripada Dia rindu kita memiliki hubungan dengan Dia, 

Dia rindu untuk dekat dengan kita... 

Setiap kali kita meminta pertolonganNya, saat itupun terjalin 

satu hubungan... 

Dan selayaknya seorang Bapa, Bapa bertugas untuk 

menolong anak2Nya... 

Oleh sebab itu... 
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Lewat kampanye ini, mari kita sama2 belajar bahwa Tuhan 

Yesus sangat disukakan jika kita meminta pertolongan 

kepadaNya... 

 

Dan ada kekuatan dibalik minta tolong kepadaNya... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 2 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mark 11:24)Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang 

kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah 

menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 

"Help me" Jesus.... 

Kuasa meminta merupakan hak istimewa yg luar biasa, ayat 

diatas dipakai oleh Yesus untuk menantang murid2Nya... 

Sang pencipta kehidupan alam semesta telah memberi kita 

kesempatan untuk meminta apapun, kapanpun kepadaNya. 

Hal ini seperti menerima cek kosong yg telah ditanda tangani 

dari seorang Milyuner yg memberi kita hak istimewa untuk 

membeli apapun yg kita inginkan dan kapanpun dengan 

jaminan persetujuanNya. 
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Namun kehebatan hak istimewa dari seorang milyuner masih 

terbatas, Tuhan Yesus yg kita sembah Dia memiliki sumber yg 

tidak terbatas, Dia dapat melakukan segalaNya... 

Allah bekerja bagi kita ketika kita berdoa dan meminta 

kepadaNya... 

Allah bekerja dengan kita ketika kita juga bertindak... 

Allah memberi kita kuasa dan wewenang untuk memerintah 

dunia kita. 

Dia memberi kita bumi untuk dikelola, dengan kehendak 

bebas yg ada dalam hidup kita. 

Ketika kita berdoa dan meminta kepada Yesus, kita sedang 

mengijinkan Dia turut campur tangan dalam kehidupan kita 

dan membantu kita menciptakan rancangan dan 

ketentuanNya bagi hidup kita... 

Permintaan kita melepaskan kehendakNya bagi hidup kita... 

Permintaan kita juga memperkuat hubungan kita dengan 

Dia... 

 

 

 

 



11 
 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 3 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

2 taw 7:14) dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, 

merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu 

berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan 

mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta 

memulihkan negeri mereka. 

"Help me" Jesus... 

Permintaan tolong kita kepada Yesus merupakan tanda 

kerendahan hati... 

Dan orang yg rendah hati: 

1. Mendatangkan kehormatan 

Amsal 15:33) Takut akan TUHAN adalah didikan yang 

mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului 

kehormatan. 
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2. Akan mewarisi negeri 

Maz 37:(11) Tetapi orang-orang yang rendah hati akan 

mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang 

berlimpah-limpah. 

 

3. Akan dikasihi 

Amsal 3:34) Apabila Ia menghadapi pencemooh, maka Iapun 

mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani-Nya. 

 

4. Akan kaya 

Amsal 22:(4) Ganjaran kerendahan hati dan takut akan 

TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 

 

5. Akan disertaiNya 

Yes 57:(15) Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang 

Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang 

Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di tempat tinggi 

dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang 

remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat 

orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati 

orang-orang yang remuk. 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 

 

. 
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"Help me" 4 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yer 17:7)Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, 

yang menaruh harapannya pada TUHAN!  

 

"Help me" Jesus... 

Permintaan tolong kita kepada Yesus merupakan tanda kita 

mengandalkan Yesus... 

Dan orang yg mengandalkan Yesus: 

 

1. Diberkati 

Yer 17:7)Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, 

yang menaruh harapannya pada TUHAN!  
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2. Kuat dan kokoh 

2 taw 13:(18) Demikianlah orang Israel ditundukkan pada 

waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena 

mereka mengandalkan diri kepada TUHAN, Allah nenek 

moyang mereka.  

 

3. Berbahagia 

Maz 84:(5) (84-6) Berbahagialah manusia yang kekuatannya 

di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah! 

 

4. Tidak akan dipermalukan 

Rom 10:11) Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang 

percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan."  

 

5. Tidak kekurangan 

Maz 34:(10) (34-11) Singa-singa muda merana kelaparan, 

tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, tidak kekurangan 

sesuatupun yang baik. 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 5 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Maz 32:(8) Aku hendak mengajar dan menunjukkan 

kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak 

memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. 

 

"Help me" Jesus... 

Roh Kudus yg kita kenal adalah Roh yg sangat sopan dan 

sangat menghormati aturan... 

Dia bukanlah pribadi yg sembarangan memberikan ini dan itu 

tanpa diminta... 

Memang Dia berfungsi untuk mengingatkan kita, tapi jika kita 

tidak benar2 peka dan merindukanNya, apa yg Dia ingatkan 

bisa tidak bermanfaat bagi kita, oleh karena kita memikirkan 

hal2 yg lain... 
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Tapi saat ini, Roh Kudus ingin mengingatkan kita, kita perlu 

minta kepadaNya... 

Kita perlu sungguh2 minta kepadaNya... 

Sebab jika kita meminta, Dia akan memberikanNya kepada 

kita, Dia sangat rindu menjawab kita, Dia sangat rindu 

menolong kita, dan Dia sangat rindu memberikan sesuatu yg 

segar buat kita.... 

Oleh sebab itu... 

Mintalah... 

Yak 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan 

hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang 

memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan 

dengan tidak membangkit-bangkit ,maka hal itu akan 

diberikan kepadanya. 

 

Dia tidak akan bisa bermanifestasi penuh tanpa permintaan 

kita... 

Dia menunggu permintaan sdr... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 6 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yer 33:(3) Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab 

engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang 

besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak 

kauketahui.  

 

"Help me" Jesus... 

 

Yang menyebabkan seringkali kita gagal, kita mengalami jalan 

buntu, oleh karena kita tidak tahu apa yg seharusnya kita 

ambil... 

Atau bukan karena kita tidak tahu, tetapi mungkin karena 

terlalu banyak yg kita tahu sampai2 kita bingung dan tidak 

tahu apa yg seharusnya kita ambil... 
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Roh Kudus sangat rindu menolong dan memimpin kita, tapi 

tanpa sadar seringkali kita tidak melibatkanNya... 

Lewat permintaan kita yg simple "Help me" Jesus... 

Saya sangat percaya, itu cukup menolong kita untuk mengerti 

apa yg menjadi jawaban untuk kita, bukan hanya jawaban yg 

kita perlukan saja bahkan sampai jawaban2 lain yg diperlukan 

bagi orang2 lain bahkan jawaban untuk bangsa pun Roh 

Kudus mampu membukakanNya untuk kita, tetapi semua itu 

diawali lewat kerendahan hati kita dalam meminta 

kepadaNya.... 

Hal yg lain yg perlu kita pahami adalah... 

Setiap kali kita meminta... 

Kita perlu percaya, bahwa setiap apapun yg Dia jawab, 

mungkin bisa langsung seperti kata2, atau perasaan, atau visi 

dalam kehidupan kita itu adalah jawabanNya... 

Seringkali setelah kita meminta pertolongan, dan ketika Dia 

menjawabnya, kita ragu, dan banyak berpikir karenanya.... 

Selama itu sesuai dengan Firman Tuhan, dan selama itu kita 

tanyakan kepada Yesus, kita harus percaya bahwa itu adalah 

jawabannya... 

 

Halleluya..... 
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Saya sangat percaya, lewat kuasa meminta ini, tidak ada hal 

yg tidak bisa kita kerjakan, dan saya sangat percaya setiap 

kita akan terus naik dan tidak turun, kita akan mengalami 

kehidupan berkelimpahan... 

Sebab tempat kita bertanya adalah sumber dari segala2Nya, 

dan sumber yg sangat terpercaya dan terhebat.... 

 

Selamat menikmati karyaNya.... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 7 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yoh 16:24) Sampai sekarang kamu belum meminta 

sesuatupun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu akan 

menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 

 

"Help me" Jesus... 

Adalah kalimat permintaan yg singkat, namun saya sangat 

percaya ini sangat berkuasa... 

Kenapa berkuasa? 

Sebab nama Yesus adalah nama yg bekuasa... 

Kis 4:12) Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga 

selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak 

ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya 

kita dapat diselamatkan."  
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Fil 2:10) supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang 

ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi, 

 

Dia juga disebut sebagai.... 

Jehovah Rapha: Tuhan adalah penyembuhku 

Jehovah Jireh: Tuhan yg menyediakan 

Jehovah Nissi: Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah 

kemenanganku 

Jehovah Rohi: Tuhan adalah gembalaku 

Jehovah Shalom: Tuhan adalah damai sejahtera dan 

kemakmuranku 

Jehovah Shammah: hadirat Tuhan selalu bersamaku 

Jehovah Tsidkenu: Tuhan adalah kebenaranku 

 

Lewat permintaan ini, Dia mampu menjawab semua 

pertanyaan kita, Dia mampu menolong semua permasalahan, 

Dia mampu buka jalan atas semua jalan2 kita yg tertutup, 

lebih dari semua aplikasi hp yg pernah ada, sebab Dia 

sungguh hebat... 
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Teruslah mengikut sertakan Dia didalam hidup kita lewat        

a simple words "Help me" Jesus... 

Setiap saat... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 8 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Rom 12: (2) Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia 

ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga 

kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa 

yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.  

 

"Help me" Jesus.... 

Setelah kita mengerti tentang kuasa meminta... 

Saya digerakan oleh Roh Kudus, untuk kita mengerti akan 

kuasa Salib... 

Mengapa kuasa Salib? 

Sebab Roh Kudus mau kita mengerti apa saja yg sudah 

dilakukan Yesus di kayu Salib, dan apa saja sebenarnya yg 

sudah dilakukanNya untuk kita... 
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Kegagalan kita saat ini adalah, kita tidak mengerti apa saja yg 

Yesus sudah perbuat dan siapkan untuk kita... 

Kita seperti orang berjalan tanpa arah, dan semuanya serba 

untung2an dan tidak menentu... 

 

Berjalan bersama Tuhan Yesus, kita berjalan dalam 

kepastian... 

Dia sudah menyelesaikan dan menyediakan semuanya untuk 

kita... 

Pekerjaan kita hanya mencari dan menemukan apa saja yg 

Dia sudah kerjakan dan sediakan bagi kita... 

Atas dasar itu, kita bisa menikmati setiap janji2Nya.... 

 

Halleluya.... 

Roma 12:2 diatas mengajar kita, bahwa sesungguhnya yg 

perlu kita perbaharui saat ini adalah pemikiran kita, 

pemikiran kita yg menentukan kemenangan kita... 

Oleh sebab itu, di minggu ke dua ini, mari sama2 belajar 

tentang kekuatan Salib, agar setiap pemikiran kita yg salah 

saat ini, bisa diganti, dan kita bisa memiliki pemikiran yg 

benar sehingga lewat pemikiran yg benar, kemenangan lepas 

kemenangan akan menjadi milik kita.... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 9 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yohanes 19:1 “Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh 

orang menyesah Dia”   

 

"Help me" Jesus.... 

 

Pernah nonton film The Passion of the Christ? 

Jika pernah, kita akan sangat mudah membayangkan 

penderitaan Yesus ketika disesah atau dicambuk... 

Yesus dicambuk oleh para tentara Romawi dengan 

menggunakan cambuk bercabang. Setiap cambuk ujungnya 

memiliki bola-bola besi yang berduri tajam. Setiap kali 

cambuk itu dihujamkan dan di tarik kembali, maka ada 

potongan-potongan daging yang tercabik dari tubuh Tuhan 

Yesus. 
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Yesus dicambuk sebanyak 42 kali, bukan sejumlah 39 kali 

seperti biasanya orang-orang hukuman pada saat itu. 

Cambuk dihujamkan sebanyak 21 kali di punggung dan 21 

kali di dada. Ada 726 titik luka yang dialami Yesus akibat 

cambukan tentara Romawi. 

 

Angka 726 berbicara mengenai satu angka yang luar biasa 

banyaknya. Makna titik luka yang kedua ialah oleh bilur-bilur-

Nya, Kita telah disembuhkan dari sedemikian banyaknya jenis 

penyakit yang ada di dunia ini.  

 

Melalui 1 Petrus 2:24 Ia meneguhkan janji-Nya “Ia sendiri 

telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, 

supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk 

kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.” 

 

Lewat tubuh Yesus yg dicambuk ini... 

 

Kita perlu tahu bahwa Dia telah rela menderita, rela 

menanggung semua penyakit kita, agar setiap kita yg sakit 

sembuh... 
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Kita semua yg sakit saat ini perlu tahu bahwa oleh darahNya 

kita sudah sembuh.... 

Selamat sdr sudah sembuh... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 10 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yohanes 19:2 “Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota 

duri dan menaruhnya di atas kepalaNya.  Mereka 

memakaikan Dia jubah ungu” 

"Help me" Jesus... 

Seperti kita tahu didalam Amsal 23:7ª “sebab seperti orang 

yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri 

demikianlah ia”  

artinya; jika kita bilang kita mampu maka kita akan mampu, 

jika kita pikir kita bisa, maka kita akan bisa, bahkan 

sebaliknya jika kita pikir kita tidak mampu, gagal dan jelek 

demikialah kita. 

Artinya keberhasilan dan kesuksesan hidup kita, juga 

ditentukan oleh pikiran kita. 
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Oleh sebab itulah Yesus mengijinkan kepalaNya di mahkotai 

duri, tujuanya agar setiap pikiran kita yang sia-sia 

ditanggungNya, agar kita memiliki pikiran yang baik dan 

dahsyat yang akhirnya menghasilkan kehidupan yang luar 

biasa. 

Selain dari pada itu didalam Kejadian 3:17-19 

"Lalu firmanNya kepada manusia itu:”karena engkau 

mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah 

pohon, yang telah Ku perintahkan kepadamu: jangan makan 

dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; 

dengan bersusah payah engkau akan mencari  rezekimu dari 

tanah seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang 

akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di 

padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau 

akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi 

menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab 

engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu” 

Melalui ayat ini, kita dapat belajar, akibat dari dosa manusia 

maka tanah terkutuk, semak duri keluar dari tanah... 

berbicara semak duri artinya: penderitaan kesusahan yang 

akan manusia alami... 

Tetapi melalui penyaliban Yesus, Dia rela untuk menanggung 

dan mengambil alih semua kutuk yang dihasilkan oleh 

manusia, Dan mengijinkan kepalaNya dimahkotai duri, agar 

setiap duri-duri yang seharusnya dialami oleh manusia,   
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tetapi melalui kematianNya tidak perlu di alami lagi.... 

Sungguh luar biasa, Yesus yang kita sembah adalah Yesus 

yang sangat baik. 

Oleh sebab itu apapun duri yang kita alami saat ini, 

percayalah bahwa Yesus sudah menanggungnya untuk kita... 

Sdr bebas dari kutuk... 

Sdr bebas dari pikiran yg tidak baik... 

Sdr bebas dari setiap stress dan depresi... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 11 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yohanes 19:17 “Sambil memikul salib-Nya Ia pergi keluar  

ketempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa 

Ibrani: Golgota” 

 

"Help me" Jesus... 

 

Yesus dalam keadaan terluka mengangkat salib seberat kira-

kira 50 kg ke bukit Golgota, 

Dia tetap mengangkatnya sekalipun sempat terjatuh 

beberapa kali. 

Yesus melakukan semuanya itu agar setiap manusia yang 

mempunyai beban berat apapun dalam hidupnya dapat 

ditanggung oleh Yesus, Dia mau menggantikan kita dalam 

memikul semua beban kita... 
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Matius 11:28) Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan 

berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 

 

Kayu salib membuat kita bebas dari setiap beban kita... 

Beban penderitaan... 

Beban permasalahan keluarga... 

Beban permasalahan di kantor... 

Beban permasalahan di Gereja... 

Beban permasalahn di kota... 

Dia sudah menanggung semuanya... 

Kebebasan adalah milik kita saat ini... 

Kelegaan adalah milik kita saat ini... 

Kelepasan adalah milik kita saat ini... 

Kepuasan adalah milik kita saat ini... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 12 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yohanes 19:18 “Dan disitu Ia disalibkan mereka dan bersama-

sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah-

menyebelah, Yesus ditengah-tengah” 

"Help me" Jesus... 

Bukan hanya Yesus memikul salibNya, tetapi Dia juga 

disalibkan, dan cara penyalibanNya, tangan dan kakiNya 

perlu dipaku, salib adalah hukuman yang sangat 

menyakitkan.   

Arti dari tangan dan kaki Yesus di paku, adalah: Dia ingin 

menukar segala kejahatan segala kegagalan yg telah 

dilakukan oleh tangan dan kaki kita.... 

Dia memberikan keberhasilan pada tangan kita... 

Dia memberikan ketrampilan pada tangan kita... 

Dia memberikan kesuksesan atas tangan kita... 
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sehingga apa saja yg kita pegang berhasil... setiap apapun yg 

kita kerjakan berbuah... 

Setiap apapun yg kita kerjakan mendatangkan kemuliaan 

Tuhan... 

Setiap tangan yg kita jabat bertobat dan kembali kepada 

Bapa... 

Bukan hanya itu saja... 

Setiap langkah yg kita pijak, adalah tempat dimana kemuliaan 

Tuhan Nyata atas hidup kita... 

Dan kemanapun kita melangkah, Dia yg memimpinNya, 

sehingga kita tidak takut untuk salah jalan atau pun takut 

didalam mengambil keputusan dalam hidup kita.... 

Halleluya... 

Itulah bagian kita... 

Itulah siapa kita... 

Sdr berhasil... 

Sdr berbakat... 

Sdr luar biasa... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 13 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Matius 27:46 “kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan 

suara nyaring: “Eli, Eli lama sabakhtani?” artinya: Allahku, 

Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 

 

"Help me" Jesus.... 

Pernahkah kita merasa ditinggalkan oleh seseorang yang 

paling dekat dengan kita?  

Yesus merasakannya saat itu, Dia ditinggalkan oleh BapaNya 

agar kita tidak pernah merasa kesepian dan ditinggalkan lagi. 

Yesus ditinggalkan agar Dia bisa mati dan menanggung 

semua dosa manusia. 

Oleh sebab itu apapun permasalahan yang kita alami saat ini, 

Yesus pernah mengalaminya, agar setiap kita yang 

mengalami ditinggalkan, di kecewakan, dilupakan... 
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Yesus ganti dengan sukacita... 

Yesus ganti dengan ketenangan... 

Yesus ganti dengan sorak sorai.... 

 

Yohanes 19:30b “berkatalah Ia: “sudah selesai.” Dalam 

bahasa Inggris dikatakan : “It is finished” dalam bahasa 

Yunani dikatakan: “tetelestai” yang mengandung arti: 

Pekerjaan sudah selesai dikerjakan, janji sudah digenapi, 

perintah dari atasan kepada tentara sudah diselesaikan, 

sumpah sudah di jalankan, doa sudah dinaikan, waktu yang 

telah diberikan sudah selesai, kesakitan telah sampai 

ujungnya, hutang telah dibayar. 

Itulah arti “sudah selesai” semua permasalahan keuangan, 

hubungan, penyakit, penderitaan dan kutuk manusia telah 

ditanggung oleh Yesus, bukan hanya itu saja, tetapi melalui 

karya salib Dia telah menukar segala permasalahan, 

penderitaan dan kutuk telah ditukar menjadi jalan keluar, 

kebahagian dan berkat. 

Jadi buat setiap kita yang sedang dalam masalah, ketahuilah 

Dia sudah menanggungNya dan menggantikannya dengan 

sesuatu yang lebih baik... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 14 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Ibr 10:14) Sebab oleh satu korban saja Ia telah 

menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia 

kuduskan. 

 

"Help me" Jesus... 

1. Minder / malu =  Lukas 23:35-36 Yesus dihujat dan 

dipermalukan, bahkan Yesus ditelanjangi, Dia membiarkan 

semuanya itu, agar kita tidak perlu minder dan malu lagi.  Dia 

sudah tanggung rasa minder dan malu kita,  kita berharga 

dimataNya. 

2. Rasa bersalah / sering tertuduh / menghukum diri sendiri = 

Yohanes 19:18 Yesus membiarkan tanganNya dan kakiNya 

dipaku agar semua kesalahan kita ditanggungNya, sehingga 

kita yang mengert tidak perlu takut lagi atas intimidasi si iblis 
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3. Mudah putus asa = Yohanes 19:17 Yesus memikul kayu 

Salib disaat kondisi yang tidak enak, bahkan Dia terjatuh 

beberapa kali, namun Dia tetap berdiri dan 

menyelesaikannya sampai akhir, Dia tidak pernah putus asa, 

demikian juga dengan kita, jangan pernah putus asa.  Seberat 

apapun permasalahanmu terus maju, never give up. (Roma 

8:28) 

 

4. Takut tertolak / tidak aman / mudah curiga: Matius 27:46 

Yesus ditinggalkan oleh BapaNya, murid-muridNya bahkan 

menghianati, saya bisa bayangkan betapa sakitnya Tuhan 

Yesus, namun Dia ijinkan semua ini terjadi untuk 

menanggung penolakan kita, agar kita tidak tertolak lagi. 

 

5. Takut gagal / takut dinilai orang = Penyaliban adalah cara 

penghukuman yang sangat berat dan sangat hina, Dia rela 

menanggungnya agar kita tidak perlu takut gagal lagi. 

 

6. Takut gelap / takut ketinggian / suka mimpi buruk = 

melalui kematiaNya, Dia membuktikan bahwa kerajaan 

kegelapan sudah ditaklukan dan dikalahkan... 
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7. Trauma masa lalu / aborsi / pelecehan seksual / perkosaan 

=  Yohanes 19:30b  

Yesus mengatakan “sudah selesai” artinya Dia sudah 

menanggung semua permasalahanNya dan sudah 

menyediakan jalan keluar bagi setiap kita... 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 15 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Amsal 23:7a Sebab seperti orang yang membuat perhitungan 

dalam dirinya sendiri demikianlah ia. 

"Help me" Jesus... 

Hari ini kita mau sama2 belajar "Kuasa Percaya" 

Kuasa ini yg sangat diperlukan untuk melihat apa yg Yesus 

sudah buat didalam kehidupan kita... 

Pat Francis dalam bukunya "Rahasia terbesar" mengatakan, 

"anda adalah apa yg anda pikirkan"  

Jadi apapun yg kita percayai, kita meyakini dalam hati kita 

dan menjadi atau tercipta seperti yg kita percayai... 

Sistem kepercayaan merupakan cara berpikir, keadaan 

mental dimana kita meyakini bahwa dasar pikiran tertentu 

itu benar. 
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Menurut Wikipedia, kepercayaan dibagi menjadi 

kepercayaan inti (ini adalah kepercayaan yg terus menerus 

kita pikirkan, seperti agama atau budaya) dan kepercayaan 

disposisional (kepercayaan yg kita pegang, tetapi tidak 

pernah kita pikirkan). 

Kepercayaan merupakan keadaan pikiran.  Kepercayaan 

merupakan ideologi, konsep, orang bisa sepakat atau tidak 

sepakat dengannya. 

Kepercayaan belum tentu berarti kebenaran. 

Kepercayaan sangat bersifat subjektif sehingga, bersifat 

relatif terhadap kebenaran. 

Kepercayaan dapat membuat orang berdebat. 

Kepercayaan membentuk iman dan menciptakan sikap kita, 

hal ini merupakan kerangka pemikiran atau gagasan dimana 

setiap individu menafsirkan tentang hal yg mereka dengar, 

dunia, orang2 dan hubungan dengan sesama... 

Pernah dengar cerita tentang seekor burung rajawali yg 

dipelihara oleh induk ayam? 

Cerita singkatnya gini... 

Seekor induk ayam menemukan telur didepan kandangnya, 

dia berpikir itu adalah telurnya, lalu dierami sampai menetas, 

ketika menetas dia bingung karena yg menetas berbeda 

dengan ayam, yg menentas adalah anak rajawali.... 
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Anak rajawali ini di asuh oleh induk ayam, dari kecil sampai 

mati, anak rajawali ini tau bahwa dia adalah ayam... 

Sekalipun dia berjuang menemukan siapa dirinya sendiri, 

tetapi tetap, sampai akhir dia tidak menemukannya.... 

Dari cerita ini, menunjukan bahwa kepercayaan kita 

membentuk diri kita... 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 16 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mark 9:17) Kata seorang dari orang banyak itu: "Guru, 

anakku ini kubawa kepada-Mu, karena ia kerasukan roh yang 

membisukan dia. (18) Dan setiap kali roh itu menyerang dia, 

roh itu membantingkannya ke tanah; lalu mulutnya berbusa, 

giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah 

meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir 

roh itu, tetapi mereka tidak dapat." (19) Maka kata Yesus 

kepada mereka: "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, 

berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa 

lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu 

ke mari!" 

 

"Help me" Jesus... 

Yesus kecewa mendengar para muridNya tidak dapat 

mengusir roh jahat karena ketidakpercayaan mereka. 
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Padahal mereka berjalan dan berbicara dengan Yesus setiap 

hari. 

Mereka melihat mujizat yg Yesus lakukan, makan roti yg Dia 

lipat gandakan, melihat orang buta dicelikan dan orang 

lumpuh berjalan, tetapi mereka ragu bahwa mereka juga 

memiliki kuasa yg sama dalam diri mereka. 

Itulah sebabnya kuasa tersebut tidak aktif pada hari itu, 

mereka percaya dengan mulut mereka tetapi hati mereka 

ragu... 

Percaya dengan mulut kah kita? 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 17 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mat 17:17)Maka kata Yesus: "Hai kamu angkatan yang tidak 

percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di 

antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap 

kamu? Bawalah anak itu ke mari!"  

 

"Help me" Jesus... 

Pada dasarnya, kebanyakan kita membuat alasan dengan 

berkata, "yah, kami hanya manusia.  Kami berdoa dan 

meminta Allah melakukanya, tapi jika kami tidak melihat 

apapun terjadi, itu hanya karena Allah berdaulat dan kita 

pasti tidak ada dalam kehendakNya" atau "hal2 itu telah 

lenyap bersama para rasul" 

Kita telah memunculkan berbagai doktrin ini dan itu untuk 

membenarkan ketidakberdayaan dan ketidakefektifan kita.... 
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Yesus tidak meresponi seperti itu.  Jika Ia seperti jenis hamba 

Tuhan zaman sekarang yg perasa, Ia akan berkata, 

"saudaraku, maafkan Aku! Aku seharusnya tidak berada 

digunung dan berbicara dengan BapaKu begitu lama.  Aku 

meninggalkan kalian untuk mengatasi masalah yg melampaui 

kemampuan kalian.  Lagipula kalian hanya manusia.  Ampuni 

Aku, maafkan Aku.  Sekarang Aku ada disini.  Bawa anak itu 

kepada Ku" 

Yesus tidak melakukan itu. 

 

Sebaliknya, Ia menjadi marah dan berseru, "Hai kamu 

angkatan yg tidak percaya dan yg sesat, ini bukanlah yg 

seharusnya terjadi.  Berapa lama lagi Aku harus tinggal 

diantara kamu? 

 

Yesus telah melatih murid2Nya.  Ia memberi mereka otoritas 

untuk mengusir iblis dan menyembuhkan orang sakit.  

Mereka seharusnya sudah bisa mengatasi ini. 

 

Respons Yesus kepada murid2Nya sama bagi kita hari ini: "ini 

salah! Bukan begini seharusnya" orang2 harus dapat datang 

kepada kita untuk mendapat kesembuhan, kelepasan dan 

berkat... 
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Ini adalah alasan utama mengapa lebih banyak orang tidak 

datang kepada Kristus.  Gereja telah gagal menggambarkan 

Tuhan sebagai pribadi yg memiliki jawaban kepada semua 

masalah kehidupan. 

Gereja hanya berurusan dengan masalah kekekalan dan 

meninggalkan semua masalah masa kini kepada kemampuan 

manusia... 

Jawaban dari semua ini adalah... 

"Percaya..." 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 18 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mat 17:(20) Ia berkata kepada mereka: "Karena kamu kurang 

percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja 

kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat 

ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada 

yang mustahil bagimu. 

 

"Help me" Jesus... 

 

Ketika kita menanyakan pertanyaan, "mengapa segalanya 

tidak terjadi?" Dua sudut pandang utama dan keduanya pun 

juga salah... 

Yg pertama, banyak yg berpikir, que sera, sera, apapun yg 

terjadi, terjadilah. 
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Allah berdaulat dan Ia mengendalikan segalanya. 

Yg kedua, "iman" karismatik yg populer adalah, "mereka 

tidak punya cukup iman" itu diberikan sebagai satu2nya 

alasan mengapa orang2 tidak melihat jawaban doa mereka. 

Itu terlalu sederhana dan menuduh orang2 karena itu 

menaruh semua tanggung jawab pada mereka tanpa kasih 

karunia apapun. 

Ini menarik mereka menjauh dari pengajaran yg berorientasi 

pada iman.  Itu adalah sebuah alasan, tapi bukan alasan yg 

tepat 

Dalam melayani orang lain, iman mereka memang 

mempengaruhi proses itu.  Kita tidak dapat membuat mereka 

menerima berdasarkan iman kita saja.  Yesus membangkitkan 

iman orang2 ketika Ia melayani mereka.  Ia berkata kepada 

mereka, "Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, 

supaya padamu jangan terjadi yg lebih buruk (yoh 5:14), 

secara tidak langsung berkata bahwa mereka memiliki bagian 

yg harus dikerjakan dalam kesembuhan mereka. 

Kita tahu bahwa Yesus beroperasi dalam iman dengan 

sempurna.  Namun, Ia tidak dapat melakukan banyak mujizat 

dikampung halamanya. 

Ini bukan karena ada masalah dengan imanNya tapi orang2 

disana penuh ketidak percayaan. 
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Harus ada beberapa takaran iman yg ada pada orang yg akan 

menerimannya. 

Namun jika kesembuhan tidak terjadi, itu bisa saja ada 

masalah dengan iman hamba Tuhan itu dan kemampuan 

menerima dari Allah 

Pointnya disini, tidak dibutuhkan iman yg besar untuk 

melakukan hal2 besar, kita hanya perlu meminimalkan 

ketidakpercayaan yg bekerja melawan iman kita.... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 19 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mark 11:12) Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua 

belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 

(13) Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. 

Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-

apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak 

mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang 

bukan musim buah ara. (14) Maka kata-Nya kepada pohon 

itu: "Jangan lagi seorangpun makan buahmu selama-

lamanya!" Dan murid-murid-Nyapun mendengarnya. 

"Help me" Jesus... 

Yesus berbicara kepada pohon yg tidak berbuah sebagi 

ilustrasi kepada murid2Nya.  Jika sebuah pohon berbuah 

dengan tidak baik atau tidak normal, pohon itu baik 

digunakan sebagai bahan pengajaran. 
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Dia berfirman kepada pohon tersebut, dan keesokan harinya 

pohon itu mengering dari akarnya, para muridpun takjub... 

Yesus menguatkan iman mereka.  Dia memberi tahu mereka 

bahwa Yesus tidak suka dengan sesuatu yg tidak normal, 

apapun yg tidal normal harus dikutuk dan dibuang, dan 

bukan hanya itu saja, Yesus pun mengajarkan bahwa tidak 

ada yg mustahil bagi orang yg percaya... 

Mereka dapat berbicara kepada gunung (rintangan) dan 

berkata, "beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut" dan 

itu akan terjadi ketika mereka mengatakan dan 

mempercayainya.... 

Tetap percaya... 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 20 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Mark 9:(20)Lalu mereka membawanya kepada-Nya. Waktu 

roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, 

dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, 

sedang mulutnya berbusa.(21) Lalu Yesus bertanya kepada 

ayah anak itu: "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" 

Jawabnya: "Sejak masa kecilnya. (22) Dan seringkali roh itu 

menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk 

membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat 

sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." (23) Jawab 

Yesus: "Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil 

bagi orang yang percaya!" 

"Help me" Jesus... 

Kuasa supernatural Allah bukanlah soal "jika" melainkan soal 

percaya... 

KuasaNya tetap ada ketika kita percaya atau tidak, tetapi 

aktif ketika kita percaya. 
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Kadang kita berusaha percaya kepada Allah untuk beberapa 

hal, tapi tidak segalanya.   

Hal inilah yg membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup 

kita. 

Jika kita percaya kepada Allah, kita harus percaya kepadaNya 

untuk segalanya, untuk setiap aspek didalam kehidupan 

kita... 

kita harus menghapus keraguan apapun yg ada didalam 

pikiran kita. 

Mark 9:(24) Segera ayah anak itu berteriak: "Aku percaya. 

Tolonglah aku yang tidak percaya ini!"  

Jeritan ayah ini menolongnya untuk mengatasi semua 

keragu2an yg ada... 

Apapun keragu2an yg sering kali mengganggu kita, didalam 

kampanye ini, mari sama2 tetap percaya bahwa Yesus 

sanggup, lewat kita minta pertolongan Yesus, "Help me" 

Jesus... 

Saya percaya Dia pasti akan memampukan kita untuk tetap 

percaya sampai akhir.... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 21 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Rom 10:17) Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus.  

 

"Help me" Jesus... 

 

Bagaimana mengubah sistem kepercayaan kita? 

Iman tumbuh dan muncul dengan mendengar kebenaran dan 

Firman Allah... 

Sebaliknya, keragu2an muncul ketika kita mendengar hal2 yg 

negative hal yg tidak membangun dan menghancurkan. 

 

Tanpa sadar, sedikit demi sedikit, apapun yg kita dengar, itu 

menentukan siapa kita? 
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Oleh sebab itu... 

Perhatikanlah apa saja yg masuk kedalam telinga kita, 

perhatikanlah apa yg masuk melalui mata kita dan 

perhatikanlah apa yg kita sentuh... 

Pastikan apapun yg masuk kedalam kehidupan kita adalah 

sesuatu yg membangun dan positive... 

 

Sebab kepercayaan kita tergantung oleh semua hal yg ada 

disekitar kita.... 

 

Pernah dengar kisah Abraham? 

Rom 4:18) Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, 

namun Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan 

menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah 

difirmankan: "Demikianlah banyaknya nanti 

keturunanmu."(19) Imannya tidak menjadi lemah, walaupun 

ia mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena 

usianya telah kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara 

telah tertutup. (20) Tetapi terhadap janji Allah ia tidak 

bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam 

imannya dan ia memuliakan Allah, (21)dengan penuh 

keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa 

yang telah Ia janjikan.  
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Abraham menjaga apa yg dia lihat  dan dengar... 

Dia selalu mengingat akan janjiNya Tuhan juga selalu 

memuliakan nama Tuhan.... 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 22 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Amsal 18:21) Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka 

menggemakannya, akan memakan buahnya.  

 

"Help me" Jesus... 

 

Amin.... 

Didalam menggenapi apa yg sudah Dia selesaikan untuk kita, 

kita perlu memakai kata2 kita untuk mendatangkannya 

dalam kehidupan kita... 

Oleh sebab itu didalam minggu ini, kita akan sama2 belajar 

kuasa memperkatakan.... 
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Penulis jepang, Dr masaru Emoro, melakukan penelitian 

mengenai pikiran positif dan negatif terhadap air yg dapat 

mempengaruhi molekulnya, dalam sebuah uji coba, ia 

mengisi dua wadah dengan air yg sama. 

Selama beberapa waktu, ia memperkatakan perkatakan 

positif kepada wadah pertama, tetapi mengucapkan kata2 yg 

pedas dan negatif kepada wadah air kedua. 

Kemudian ia memeriksa kristal2 air pada wadah pertama 

dengan mikroskop, kristal2 itu menjadi kristal yg sangat 

indah, lalu ia memeriksa wadah kedua, kristal air dalam 

wadah kedua itu menjadi kering dan menghasilkan kristal yg 

pecah dan jelek. 

Dua wadah tersebut diisi dengan jenis air yg sama, tetapi 

isinya secara nyata berbeda. 

Wadah air pertama secara positif dipengaruhi oleh perkataan 

Dr Emoro dan menerima kehidupan, wadah air yg kedua 

secara negatif dipengaruhi oleh perkataannya dan 

mengering... 

Hal yg sama dilakukan oleh Yesus ketika mengutuk pohon 

ara,  masih ingat?  

Alkitab dan ilmu pengetahuan meneguhkan bahwa apa yg 

kita akui atau katakan dapat menghasilkan kehidupan atau 

kematian... 
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Perkataan itu dapat membebaskan atau menghukum kita 

(Maz 12:37) 

Perkataan itu begitu berkuasa sehingga keselamatan kita pun 

tergantung dari apa yg kita katakan (Rom 10:10) 

Sampai mendatangkan berkat ataupun kutuk tergantung dari 

apa yg kita katakan (kej 27:28-29) 

Sdr diberkati... 

Sdr berhasil... 

Sdr sembuh... 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 23 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

2 Kor 4:13b "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata", maka 

kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 

"Help me" Jesus... 

Orang yg berjalan dalam kerajaan Allah adalah orang yg 

beriman, dan orang yg beriman di buktikan dengan kata2nya.  

Bahkan, kata2nya adalah tombol untuk mengoperasikan 

imannya. 

Iman tanpa perbuatan mati, perbuatan pertama yg harus 

ditambahkan pada iman kita adalah perkataan kita. 

Kesuksesan tidak pernah datang sebelum seseorang belajar 

mengucapkan apa yg ia percayai dihati yg sesuai dengan 

Firman Tuhan 

Yosua 1:(8) Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab 

Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya 
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engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis 

di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan 

berhasil dan engkau akan beruntung. 

Alkitab mengingatkan kita untuk tidak lupa memperkatakan 

Taurat, kita sering lupa untuk mengatakannya. 

Banyak orang2 Kristen tidak mendapatkan apa yg iya yakini 

dihati karena ia lupa memperkatakan Firman. 

Ia bagaikan orang yg telah memiliki mesin2 baru didalam 

pabrik tetapi mesin tersebut tidak pernah beroperasi karena 

tombol penggeraknya tidak pernah ditekan. 

Kata2 kita adalah seperti tombol yg harus ditambahkan agar 

mesin bekerja.  Mesin iman akan bekerja ketika kita 

mengoperasikannya lewat tombol perkataan kita. 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 24 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Luk 6:28) mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; 

berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 

 

"Help me" Jesus... 

 

Rindukah sdr melihat mesin iman sdr mendatangkan berkat 

buat sdr? 

Katakan kata2 berkat.... 

Yesus mengajarkan agar kita selalu mengucapkan kata 

berkat... 

Shalom adalah kata yg Allah ingin kita ucapkan terhadap 

sesama kita, shalom mempunyai arti selamat, makmur atau 

diberkati... 
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Sudahkah kita mengucapkan kata2 yg memberkati orang 

lain? Bahkan Yesus meminta kita untuk selalu memberkati 

orang2 yg membenci, mengutuk dan mencaci kita.... 

Saya banyak melihat orang2 Kristen yg tidak mengalami 

berkat karena kata2nya sangat berlawanan dengan imannya. 

Ada orang Kristen yg sudah jelas melihat bagaimana 

seseorang diberkati Tuhan, lalu ia berkata, "oh, itu berbeda, 

orang tersebut banyak mendapat rezeki karena ia banyak 

koneksinya" 

Ia masih melihat hal2 yg sifatnya manusiawi... 

Beberapa orang selalu mengucapkan kata2 yg merusak apa 

yg Sudah ia percayai dihatinya, "Ah, ia bisa mendapat rezeki 

banyak karena ia ada di posisi 'basah'." 

Bukankah kita lebih baik berkata, "Tuhan kalau ia diberkati, 

aku pun bisa mengalami hal yg sama" 

Atau, "wah, aku senang orang itu diberkati, akupun akan 

mengalami berkat dari Tuhan" 

Ingat kata2 kita menentukan apa yg akan kita nikmati... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 25 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Kej 1:(3)Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu 

jadi. 

"Help me" Jesus... 

Sebelum Roh Kudus bekerja, Allah harus berfirman terlebih 

dahulu. 

Roh Kudus selalu bekerja berdasarkan Firman yg diucapkan.  

Ketika Allah menciptakan terang, Ia menggunakan metode 

mengucapkan kata2, didalam kitab kejadian, dikatakan 

bahwa Roh Allah telah melayang2 diatas permukaan air, 

diatas bumi yg belum berbentuk kosong dan gelap gulita.  

Tetapi kuasa penciptaan Allah belum juga bekerja. 

Roh Kudus hanya melayang2 dan menunggu Firman 

dikatakan... 

Ketika Firman dikatakan... 
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Roh Kudus menciptakan apa yg difirmankan... 

Firman dan Roh Kudus bekerja sama dan tidak dapat 

dipisahkan. 

Takkala Firman diucapkan Roh Kudus bekerja... 

Apakah sdr rindu Roh Kudus bekerja didalam pekerjaan, 

profesi dan bisnis sdr? 

Perkatakanlah Firman Tuhan.... 

Semua benda2 diciptakan Allah dengan mengucapkan 

Firman, Ia menciptakan cakrawala, tumbuh2an, benda2 

dilangit dan mahluk2 hidup lainya dengan berfirman.... 

Yesus pun menyembuhkan, melakukan mujizat, mengusir 

setan, dan bahkan menghentikan badai juga dengan 

mengucapkan Firman... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 26 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

 

Yoh 1:(4)Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang 

manusia. (5) Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan 

kegelapan itu tidak menguasainya.  

 

"Help me" Jesus... 

 

Yesus mengusir setan dengan perkataan Firman.  Setan tidak 

pernah takut dengan apapun selain perkataan Firman yg 

keluar dari mulut kita... 

Lihat bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan2. ia 

mengalahkannya dengan Firman Tuhan (Mat 4:1-11) 
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Firman Tuhan adalah terang manusia, ketika kita 

mengucapkannya maka kegelapan tidak dpt menguasainya 

Apakah pekerjaan kita dihalang2i oleh roh jahat? 

Apakah bisnis kita mengalami serangan kuasa gelap? 

Bangkit dan ucapkanlah FirmanNya. 

Pakailah pedang Roh yg dahsat, maka iblis pasti dikalahkan... 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 27 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Peng 5:5) Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam 

dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa 

engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas 

ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? 

"Help me" Jesus... 

Malaikat2 yg melayani kita selalu menanti disekitar kita.  

Mereka barulah aktif ketika kita memberikan perkataan... 

Mulut kita adalah kunci bagi aktifnya malaikat2 yg siap 

membantu kita. 

Apabila kata2 kita tidak sesuai dengan Firman Tuhan maka 

Malaikat terpaksa akan melaksanakannya. 

Banyak orang Kristen yg menjadi rusak pekerjaannya karena 

kata2 mereka yg negatif, "aku memang selalu sial", "aku tidak 

pernah berhasil" 
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Apabila kegagalan terjadi, kita tidak dapat berkata, "Tuhan 

aku hanya main2" atau "aku khilaf" 

Mari ganti kata2 kita, pastikan setiap kata2 yg keluar dari 

mulut kita, adalah kata2 yg sesuai dengan Firman Tuhan... 

"Saya diberkati Tuhan..." 
"Saya kaya..." 
"Saya sehat dan diberikan umur panjang...." 
"Bisnis saya lancar...." 
"Istri saya sehat dan subur..." 
"Suami saya sehat dan subur..." 
"Saya pasti punya anak..." 
"Saya pasti menikah...." 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 
kita... 
Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 28 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Yes 44:26) Akulah yang menguatkan perkataan hamba-

hamba-Ku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang 

diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang 

Yerusalem: Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: 

Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali 

reruntuhannya! 

"Help me" Jesus... 

Tuhan akan menguatkan setiap kata2 firman Tuhan yg 

diucapkan oleh hamba2Nya. 

Bukan hanya itu saja, Allah juga akan melaksanakannya. 

Jadi, Allahlah yg akan melaksanakan Firman Tuhan. 

Dapatkah kita membayangkan betapa dahsyatnya apabila 

Allah melaksanakan apa yg kita katakan. 
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Apabila Allah yg melaksanakanya, siapakah yg dapat 

membatalkannya? 

Tetapi, apakah yg menjadi bagian kita? Kita harus 

memberitakanNya. 

Kita harus mengucapkannya dengan suara yg dapat 

didengar... 

Jadi, ucapkanlah perkataan2 Firman, ucapkan dengan 

sepenuh iman, dan ucapkan dengan tekun, maka kita akan 

melihat kuasa Allah bekerja dengan hebat. 

Berkata2 adalah sebuah kekuatan yg hebat untuk 

memperoleh harta dan berkat.... 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 29 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

1 tim 4:8) Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu 

berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik 

untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 

"Help me" Jesus... 

Ada ibadah yg berguna dan ada ibadah yg tidak berguna. 

Ibadah yg berguna adalah ibadah yg efektif, artinya, melalui 

ibadah tersebut janji2 Tuhan dicurahkan kepada kita (kel 

23:25-33) 

Jadi, melalui ibadah, kita dapat menemukan banyak janji2 

Tuhan dan kita akan memperolehnya. 

Tetapi banyak orang Kristen, walaupun telah melihat dan 

menemukan janji2 Tuhan dalam ibadahnya, tetapi beberapa 

saat kemudian mulutnya sendiri membatalkan janji2 

tersebut. 
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Ada orang yg waktu mendengar kotbah, membaca buku atau 

melakukan 4M dengan begitu bersemangat dan berkata 

dalam hatinya: "oleh bilur2 Yesus aku sembuh" akan tetapi 

baru saja ia selesai ibadah, lalu sakitnya semakin parah dan ia 

ditanyai oleh temanya, "bagaimana penyakitmu?" Ia 

langsung menjawab, "yah, begitulah, penyakit beginikan 

susah sembuhnya. Apalagi penyakit saya sudah parah" apa yg 

terjadi pada orang tersebut?  

Mulutnya sendiri telah membatalkan ibadahnya, ibadahnya 

adalah ibadah yg sia2.... 

Jadi begitu pentingnya menjaga perkataan kita, jangan 

pernah mengeluarkan kata2 yg tidak sesuai dengan Firman 

Tuhan. 

Berkata2lah seperti orang yg menyampaikan Firman Tuhan  

(1 pet 4:11) 

Terus perkatakan kebenaran dan janji2 Tuhan dalam hidup 

sdr... 
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           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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"Help me" 30 

 

            M: menerima 

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus 

memberikan kita pengertian dan melawat kita 

 

      M: merenungkan 

Rom 4:19) Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia 

mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena 

usianya telah kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara 

telah tertutup. (20) Tetapi terhadap janji Allah ia tidak 

bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam 

imannya dan ia memuliakan Allah,  

 

"Help me" Jesus... 

 

Tidak ada orang yg lebih sabar menunggu sampai janji2 

Tuhan digenapi didalam hidupnya seperti Abraham. 

Abraham harus bertekun memegang janji2 Tuhan selama 

kurang lebih 25 tahun, barulah hal tersebut digenapi. 
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Dalam menantikan akan penggenapan janji2 itu, apakah yg 

Abraham lakukan? 

Abraham terus menerus memperkuat imannya dengan 

memuliakan Allah. 

Ia terus menerus memandang janji Itu dan sambil memuji 

dan memuliakan Allah.   

Ia terus menerus mendengar suara Tuhan (Firman) dan 

menyimpannya didalam hatinya. 

 

Kita harus terus menerus memuji Tuhan atas janjiNya... 

Janji2 Tuhan digenapi ketika kita menolak untuk menyerah, 

ingat! Orang yg akan mendapat kesembuhan pada tubuhnya 

adalah orang yg terus menerus memandang dan 

memperhatikan janji2 Tuhan (Amsal 4:21) 

 

Kata memperhatikan menggunakan waktu "Terus menerus".  

Janganlah menjauh dari matamu juga menunjukan 

pandangan yg terus menerus. 

Semua janji Tuhan barulah akan digenapi setelah ketekunan 

yg ditunjukan oleh kita.... 
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Bagaimana Tuhan menyembuhkan bangsa Israel dari gigitan 

ular berbisa? 

Mereka harus memandang ular tembaga... 

Ular tembaga adalah gambaran Kristus yg didalamnya 

dipenuhi oleh janji2 Tuhan.... 

Terus pegang janjiNya sampai terjadi.... 

 

 

           M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk 

kita... 

Dan sama2 katakan "Help me" Jesus setiap saat... 

Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 

 

        M: membagikan 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada 

orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan 

secara langsung. 
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