


Limitless (intro)

Lewat Yes 60:1-22
Tuhan ingin mengatakan bahwa, inilah yg Dia akan buat didalam kehidupan kita di tahun ini...

Ada berkat Tuhan yg akan Dia berikan kepada kita secara "Limitless..."

Cuma yg menjadi permasalahan adalah...
Bukan Tuhan tidak bisa menggenapi janjiNya...
Yang membuat Tuhan tidak bisa secara "limitless..." Menggenapi janjiNya, oleh karena kita sendiri yg melimitkan Tuhan didalam kehidupan kita...

Yes 60:(1) Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.

Yg membuat kita melimitkan kuasaNya atas kita adalah...
Semua Pikiran yg salah...

1. Pikiran yg salah tentang siapa kita
(Gideon berpikir dia bukan siapa2, padahal Tuhan melihat dia adalah seorang pahlawan)
Hakim-hakim 6:11-13

2. Pikiran yg salah tentang Tuhan
Tuhan kita adalah Tuhan yg setia akan perjanjianNya..
Tuhan kita adalah Tuhan yg baik...
Tuhan kita adalah Tuhan penyayang...
Contoh: bujangnya Elisa yg takut

3. Pikiran yg salah tentang tujuan hidup kita
Intim dengan Bapa (Mat 22:37)

4. Pikiran yg salah akan bagaimana caranya bersinar...
Ijinkan Yesus yg bermanifestasi dalam hidup kita
(Gal 2:20)

Untuk itu...
Dikampanye Limitless ini, kita mau sama2 belajar, apa saja yg diperlukan untuk mengatasi semua pemikiran yg salah, sehingga kita bs mengalami
KuasaNya yg Limitless...
"Arise and Shine"



Limitless (1)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Yoh 1:(1) Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

Tidak tahu kenapa...
Ketika saya merenungkan bagaimana caranya untuk menguasai pikiran kita, sehingga kita bisa "Arise and Shine" juga menikmati janji Tuhan yg Limitless
ini, Roh Kudus mengingatkan saya untuk kembali kepada Firman Tuhan...

Ada banyak kali saya berusaha untuk mencari dan menemukan bagaimana caranya untuk mengatasi pikiran yg tidak benar ini, at the end Roh Kudus
kembali mengingatkan saya kepada Firman Tuhan...

Jadi di kampanye Limitless ini, kita akan belajar dan benar2 menghidupkan Firman Tuhan didalam kehidupan kita...

Sebab saya sangat percaya...
Jika kita benar2 mencintai dan menghidupi Firman Tuhan maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi...

Maz 119:(9) Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.

Yg keren juga ini...
Dan ayat ini menjadi ayat favorit saya juga...

Maz 1:(1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam
kumpulan pencemooh, (2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam (3) Ia seperti pohon, yang
ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (2)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Kol 2:7) 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.

Halleluya...

Setelah saya di ingatkan bahwa Firman Tuhan merupakan hal yg terpenting yg harus kita hidupkan hari2 ini...
Saya pun kembali bertanya kepada Tuhan, "mau bagaimana setelah mengerti tentang Firman Tuhan?"
Lalu Dia mengingatkan saya, bahwa kita perlu "Berakar didalam Firman Tuhan"

Namanya berakar, diperlukan proses dan beberapa hal yg perlu kita ketahui sebelumnya,

Nah, untuk memulainya saya akan ajak kita sama2 melihat apa yg Tuhan mau sampaikan lewat proses pengakaran sebuah pohon....

Dari perenungan majalah "Build!" Abbalove Ministries mengatakan, setiap pohon memiliki dua arah pertumbuhan akan, ada yg melebar dan mendalam.
Akar perlu melebar untuk menopang pohon agar sanggup bertahan dari terpaan angin, makin lebar akar sebuah pohon, semakin kuatkah ia menghadapi
terpaan angin.

Selain itu, akar perlu mendalam untuk mencari sumber air dan nutrisi kedalam tanah agar pohon dapat hidup dan tetap sehat...

Berbicara akar yg melebar, itu berbicara dimana kita perlu merenungkan Firman Tuhan secara meluas, kita merenungkan Firman Tuhan lebih banyak,
misalnya 3 perikop, 4 perikop...
Dengan merenungkan Firman Tuhan secara meluas seperti ini kita dapat mengerti Firman dalam kaitan dengan bagian2 konteks yg lebih luas, dengan
demikian, kita akan terhindar dari penafsiran Alkitab yg salah...
Itu sebabnya semakin lebarnya kita berakar didalam Firman, semakin kuat kita menghadapi angin2 pengajaran sesat…



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (3)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Maz 1:(3) Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,

Menyambung dari apa yg kita bahas kemaren...

Berakar mendalam mempunyai arti...
Meskipun seseorang sudah berakar melebar, ia perlu memiliki akar yg mendalam didalam Firman Tuhan...
Mengapa banyak orang2 Kristen yg membaca Firman Tuhan, tetapi kurang mengalami perubahan hidup atau tidak bisa berdampak?
Ini adalah karena Firman Tuhan yg dibacanya hanya menyentuh pengetahuan otaknya saja...

Firman Tuhan belum merembes sampai kekedalaman hatinya...
Agar Firman Tuhan merembes sampai kekedalaman hati kita, kita perlu merenungkan Firman Tuhan dengan menggunakan selengkap indera Rohani kita.
Prinsip ini dapat ditemukan didalam:

amsal 4:20) Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku; (21) janganlah semuanya itu menjauh dari matamu,
simpanlah itu di lubuk hatimu. (22) Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh
mereka. (23) Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. (24)Buanglah mulut serong dari padamu dan
jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. (25)Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.

Prinsip ini jika dipraktekan akan memberikan hasil yg sangat luar biasa...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (4)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

1 Yoh 2:14b "Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan
yang jahat."

Didalam konfrensi misi di China, salah satu utusan Injil yg hadir diantara sekian banyak utusan Injil yg lain, adalah seorang hamba Tuhan yg sangat senior
dan berpengalaman didalam pekerjaan misi.
Hamba Tuhan itu sudah berusia lebih dari 90 tahun dan ia telah melayani Tuhan selama lebih dari 60 tahun.

Karena tertarik pada keberhasilan penginjil senior tersebut, beberapa penginjil muda menanyakan rahasia keberhasilannya.  Mereka bertanya: "Bapak yg
kami hormati, kami telah mendengar bahwa bapak adalah orang yg paling berhasil melayani di negeri ini.  Bapak adalah tokoh yg paling konsisten dan
tetap setia meskipun banyak sekali tantangan, pencobaan, bahkan aniaya yg berat.  Dapatkah bapak berbagi pengalaman dengan kami, apa yg menjadi
rahasia keberhasilan bapak?"

Dengan mantab dan tanpa keraguan sedikitpun, hamba Tuhan senior ini menjawab: "rahasianya sederhana sekali, nak!  Saya selalu bersaat teduh setiap
hari" ternyata kunci keberhasilannya adalah merenungkan Firman Tuhan setiap hari...

Bersaat teduh adalah tindakan membangun "akar2 rohani" kita, sehingga dapat berakar didalam Kristus, Firman Allah itu...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (5)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Ef 3:16) Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, (17) sehingga
oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.

Akibat adanya "akar2 rohani" maka Kasih Kristus terserap kedalam kita.
Kasih itulah yg akhirnya menguasai pikiran kita sehingga kita bisa sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak
melakukan yg tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih memiliki
kekuatan moral yg tidak berkesudahan....

Orang yg tidak benar2 berakar dalam Firman mungkin akan mencoba mengasihi seperti Kristus mengasihi, namun tindakan meniru itu tidak akan pernah
membuat kita berhasil mengasihi...

Jadi fokus kita seharusnya adalah mengembangkan "akar2 rohani" kita, yaitu "disiplin Rohani" yg salah satunya adalah, disiplin merenungkan Firman
Tuhan sampai Kristus terserap kedalam hati dan pikiran kita...

Setiap kita yg manunggal dengan Kristus akan seperti pohon anggur yg tinggal didalam pokok anggur, ia akan menghasilkan buah secara otomatis dan
tanpa bergumul keras....

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (6)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Yak 1:21)Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam
di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.

Ada 4 langkah yg dapat kita tambahkan disaat kita mendisiplinkan diri didalam merenungkan Firman Tuhan agar kita dapat berakar kuat didalamNya...

1. Menerima Firman
"Terimalah dengan lemah lembut Firman yg tertanam dalam hatimu"
Untuk membuat seseorang berakar didalam Firman, maka langkah pertama adalah menerima Firman Tuhan.

Kita harus memiliki hati yg lembut lewat doa agar Firman Tuhan tertanam didalam hati kita.
Ini berbicara tentang sikap hati kita.
Hati yg lemah lembut adalah hati yg tidak memberontak, tidak melawan, hati yg menyerah terhadap Tuhan, mudah dibentuk, hati yg rela, terbuka untuk
dikoreksi dan dinasehati oleh Tuhan

2. Merenungkan atau meneliti Firman Tuhan
Yak 1:25 "meneliti hukum sempurna yg memerdekakan"
Maksud merenungkan adalah membaca Firman Tuhan dengan teliti.
Banyak orang hanya membaca Firman Tuhan tanpa merenungkan apa yg dibaca, itulah sebabnya Firman Tuhan tersebut tidak diserap menjadi iman

Jadi meneliti Firman artinya melihat dengan teliti, dari dekat dan dengan serius sampai kita menemukan kedalamannya, seperti sebuah akar pohon yg
terus merambat kebawah tanah samapi menemukan sumber air

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (7)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Yak 1:25) Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi
bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.

3. Melakukan dengan tekun
"Bertekun didalamnya...sungguh2 melakukannya"
Untuk membuat seseorang berakar dan bertumbuh didalam iman maka tindakan melakukan Firman Tuhan adalah syarat utamanya.

Banyak orang umumnya hanya membaca Firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya sehingga mereka tidak mengalami mujizat Tuhan,
lakukan Firman Tuhan terus menerus sampai menjadi kebiasaan

4. Membagikan kesaksian atau pertolongan
"Ibadah yg tidak sia2 adalah mengekang lidah hanya untuk menceritakan hal2 yg memuliakan Tuhan" (yak 1:26)

Kita akan sempurna didalam Firman Tuhan kalau apa yg telah kita alami, kita bagikan dan saksikan kepada teman2 disekeliling kita.
Buatlah perencanaan waktu yg jelas setiap harinya kapan kita akan membagikan Firman Tuhan yg telah kita dapat...
Ini bisa dilakukan lewat teknologi yg ada saat ini...

Sekali lagi...
4 hal ini harus dilakukan setiap hari...
Ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk tiap2 hari melakukannya, maka apa yg kita lakukan akan melahirkan kuasa Tuhan yg Limitless dalam
hidup kita

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan
setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (8)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mark 4:14) Penabur itu menaburkan firman. (15) Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman,
lalu datanglah Iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.(16) Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah
orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, (17) tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila
kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. (18) Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak
duri, itulah yang mendengar firman itu, (19) lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. (20)Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman
itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat."

Setelah kita mengerti bahwa Tuhan mau kita
Berakar didalam Firman Tuhan...
Minggu ini, Tuhan mau kita belajar proses kedahsyatan Firman Tuhan itu...

Saya sangat percaya...
Firman Tuhan ini, pasti membawa hidup kita menikmati janji dan kuasaNya yg Limitless...

Didalam bukunya Andrew Wommack yg berjudul Effortless change, dia mengatakan...
Tujuan sesungguhnya dari perumpamaan ini bukanlah untuk mengajarkan kita bagaimana cara menabur benih atau menjadi seorang petani, tetapi mau
mengajarkan kita, bahwa kunci perumpamaan ini adalah penabur itu menaburkan Firman...
Benih itu adalah Firman Tuhan...

Dan cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari Firman Allah...
Jika kita mau bekerja sama dan membiarkan Firman Allah bertunas, kita akan berubah tanpa melakukan pekerjaan keras....



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (9)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mark 4:20)Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali
lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat."

Ada banyak alasan tertentu mengapa Yesus memilih menggunakan sebuah benih untuk menggambarkan cara kerja Firman Allah.
Itu karena ada sebuah perbandingan besar antara cara benih alamiah itu bekerja dialam nyata ini dengan cara Firman Allah bekerja dalam hidup kita...

Dalam alam nyata ini, kita akan menyebut seorang "gila" jika dia mengharapkan kebunya bertumbuh tanpa mengerjakan tanahnya, menanam benihnya,
atau menyirami benihnya.
Jika kita tidak melakukan hal yg diperlukan untuk membuat kebun itu bertumbuh kita tidak akan terkejut ketika kebun kita tidak menghasilkan apapun
dalam hidup kita, namun dalam alam rohani ini terjadi secara konstan...

Orang yg tidak pernah menanam benih kecewa dan terkejut karena mereka tidak memiliki sebuah kebun, mereka bertanya2, mengapa saya tidak
diaembuhkan? Mengapa saya belum makmur? Mengapa Allah belum menjawab doa ini? Mengapa hubungan saya memburuk? Mengapa saya tidak bisa
mendapatkan pekerjaan? Mengapa kelihatannya tidak ada keberhasilan dalam hidup saya?
Mereka telah berdoa untuk semuanya ini, tetapi mereka tidak mengambil Firman Allah dan janji2 yg ada didalamnya dan menanamkan kebenaran2 itu
didalam hidup mereka

Banyak dari orang2 ini datang dan berkata, "saya berdoa dan meminta Allah untuk menyembuhkan saya" saya bertanya, "ayat apa yg menjadi dasar doa
sdr untuk disembuhkan?
Benih janji apa yg sdr dapatkan dari Allah yg telah sdr tanamkan kedalam hidup sdr agar sdr bisa sembuh?

Mereka menjawab saya tidak tahu, saya hanya pernah dengar...
Kita perlu memiliki dasar Firman Allah, dan Firman Allah itu akan menghasilkan janji jika kita menanamnya didalam hati kita



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (10)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Yes 53:(4) Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah.(5) Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

Mat 8:16)Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan
menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. (17)Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: "Dialah yang memikul
kelemahan kita dan menanggung penyakit kita."

Tafsiran dalam Matius ini mengungkapkan bahwa Yesaya tidak hanya berbicara tentang kesembuhan emosional dan rohani saja, karena apa yg Yesus
lakukan didalam Matius 8 menggenapi apa yg dinubuatkan Yesaya 53, maka jelas bahwa kita juga dijanjikan kesembuhan Fisik melalui penebusanNya

Sangat penting untuk mengetahui dimana ayat2 mengenai hal tertentu didalam Alkitab, karena itu membantu kita untuk mengerti lebih baik lagi dan
membuat kita lebih mampu untuk membagikan kebenaran2 ini kepada orang lain.

Ketika ada gejala penyakit dalam tubuh kita dan kita sedang terbaring diatas ranjang kita, siap untuk memuntahkan seluruh isi perut kita, tidaklah cukup
berseru kepada Allah dengan berkata: "saya tahu Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau ingin menyembuhkan saya" itu bukanlah cara kerja kerajaan
Allah, itu seperti seorang yg belum menanamkan benih dikebun tapi berdoa agar terjadi tuaian.

Alasan nomor satu mengapa banyak orang tidak menerima dari Allah adalah karena mereka belum mengambil Firman Allah dan menanamkannya
didalam hati mereka.
Contoh jika kita ingin sembuh, ambilah ayat mengenai kesembuhan, dan renungkan ayat tersebut berulang2 sampai ayat tersebut menjadi Rhema buat
kita...



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (11)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Amsal 4:22) Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.

Jika kita akan mengambil Firman Allah seperti sebuah benih dan mulai menanamkannya dalam hati kita, maka Firman itu akan mulai
melepaskan kesembuhan supernatural dalam hidup kita

Maz 107:(20) disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.

Firman Allah akan membawa kesembuhan dan pembebasan bagi kita...
Kerajaan Allah bekerja dari kebenaran ini, bahwa Firman Allah adalah sebuah benih, sama seperti dialam nyata, kita harus menanamkan
benih untuk menuai.

Kita tidak bisa memiliki sebuah hutan tanpa menanam benih2nya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa memiliki kemenangan dalam hidup kita
tanpa Firman Allah ditanamkan dalam hati kita.
Memang tegas, tapi benar.  Itu sederhana, tapi benar inilah cara kerajaan Allah

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan
setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (12)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Yos 1:(8) 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.

Jika kita merendahkan diri kita dan menerima kebenaran ini, maka kebenaran ini akan menyediakan jawaban mengapa kita tidak melihat
kemenangan lagi dalam hidup kita lebih dari sekarang ini.

Kebenaran ini akan menjelaskan mengapa kita tidak melihat kuasa Allah bekerja, rata2 orang tidak merenungkan Firman Allah, mereka tidak
menghabiskan waktu baik secara kualitas maupun kuantitas untuk Firman Allah.
rata2 orang tidak memiliki pengertian yang baik akan Firman Allah

Kita sering bertanya2 mengapa Allah tidak menjawab doa saya?
Dia telah memberikan kepada kita benih tapi kita belum menanamNya, itu seperti orang yg berdoa atas kebun mereka dan berkata: "Tuhan,
mengapa Engkau tidak membiarkan kebun ini bertumbuh?" Mereka tidak menanamkan benihnya!

Allah telah menetapkan beberapa hukum alam, dan Dia tidak akan melanggarnya.  Dia juga telah menetapkan hukum rohani dan Dia juga
tidak akan melanggarnya.
Firman Allah mengatakan "disampaikanNya FirmanNya dan disembuhkanNya mereka, diluputkanNya mereka dari liang kubur" (Maz 107:20)
Didalam Firman Allah ada janji2 yg mengungkapkan Allah sebagai penyembuh dan penyedia kita dan menegaskan bagaimana Dia ingin
membuat kita makmur.

Tapi untuk melihat kesembuhanNya dan penyediaanNya kita harus mengambil Firman Allah itu dan mulai menanamkanNya dalam hidup
kita...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan
setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (13)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:(3) Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya: "Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. (4)Pada
waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. (5)Sebagian jatuh di tanah yang
berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. (6)Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan
menjadi kering karena tidak berakar. (7) Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. (8)Dan
sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.(9) Siapa
bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

Satu alasan Allah menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur benih adalah karena proses bertunas adalah sistem alamiah, bukan soal sistem
sosial.  Sistem sosial yg dibuat manusia atau dioperasikan oleh manusia biar dilanggar atau dimanipulasi.

Kebanyakan kita telah melewati masa sekolah dan banyak dari kita tidak benar2 belajar untuk ujian kita sebagaimana mustinya.
Kita bermain2 dengan teman kita dan menunggu sampai menit terakhir untuk bersiap2.  Kemudian pada malam sebelum ujian, kita akan bergadang dan
memaksa diri kita untuk belajar.  Kita mampu lolos dari ujian tersebut, mendapatkan nilai, dan lulus tapi kita telah melanggar sistem yg ada.

Kita tidak mempelajari materinya, hal itu tidak tersimpan dalam ingatan jangka panjang kita, kita mengelakan berbagai hal dengan hanya melewatinya, kita
tidak bisa melakukan pada sistem alami

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (14)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Luk 8:(11) Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah firman Allah.

Perumpamaan tentang penabur mengatakan bahwa dengan cara yg sama dimana ada hukum2 yg mengatur bagaiman benih alamiah itu harus ditanam
dan bertunas, maka ada pula hukum2 yg mengatur alam rohani.

Salah satu hukum itu adalah bahwa Firman Allah adalah sebuah benih,  jika kita menginginkan hasil dalam hidup kita, kita harus menanam Firman Allah
dalam hati kita.
Jika kita menginginkan buah kerajaan dalam perkawinan, hubungan, keuangan, kesehatan, emosi atau apapun itu, maka ambilah benihnya (janji2 Firman
Allah, yg mengatakan mengenai itu semua) dan tanamkan Firman itu dalam hidup kita, jika kita memberikan nutrisi yg baik pada benih ini dan merawatnya
seperti yg dikatakan dalam perumpamaan itu, maka kita akan menuai buah yg akan kita inginkan.
Ini sangat sederhana sehingga tidak mungkin kita menjadi salah paham mengenainya.

Namun banyak orang yg tidak mengikuti polanya, mereka menunggu sampai mereka berada dalam situasi kristis, dan kemudian berdoa menginginkan
Allah untuk memberikan mujizat.
Mereka menjadi tersinggung, marah dan tidak percaya jika mereka tidak melihat hasil yg benar...
Hal ini seperti seorang petani yg menunggu untuk menanam benihnya seminggu sebelum masa penuaian, gagal bekerjasama dengan hukum alam, yg
kemudian menjadi marah kepada Allah karena tanamanya tidak menghasilkan tuaian

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (15)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:(3) Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya: "Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. (4)Pada
waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.

Benih menghasilkan buah, bukan tanah.  Firman Tuhanlah yg menghasilkan buah, ini adalah salah satu kebenaran pertama yg Tuhan ajarkan dari
perumpamaan penabur yg menaburkan benih...

Tetapi tanah memiliki peranan juga, tanah mengijinkan benih itu untuk menghasilkan buah yg maksimal atau itu bisa juga menghalangi, menghimpit dan
menghentikan Firman Allah.
Namun bukan tanah itu sendiri yg menghasilkan buah, sekali lagi...
Benihlah yg menghasilkan buah dan hati kitalah tanahnya...

Tanah dipinggir jalan....
Tanah dipinggir jalan menggambarkan orang yg mendengar Firman Tuhan tetapi tidak mengertinya.  Akibatnya, Firman Tuhan itu sama sekali tidak
masuk kedalam pikiran dan hatinya, orang yg demikian tidak mungkin berbuah, sebab segala prilaku seseorang sangat bergantung kepada apa yg
tertanam didalam pikiran dan hatinya

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (16)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:(5)Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. (6)Tetapi
sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.

Tanah yg berbatu...
Tanah yg berbatu menggambarkan orang yg mendengar Firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira.
Artinya, Firman Tuhan telah memasuki pikiran dan hatinya...
Namun, kondisi tanah yg berbatu itu membuat Firman Tuhan tidak dapat berakar, Firman Tuhan tidak menembus dengan dalam kedasar hati dan pikiran
bawah sadarnya, sehingga hidupnya tidak dapat digerakan oleh Firman Tuhan.

Ketika pencobaan dan aniaya datang, pikiran lama yg ada dalam kehidupannya mulai mengambil alih kendali hidupnya lagi, sehingga orang itu menjadi
murtad...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (17)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:(7) Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.

Tanah yg bersemak duri...
Tanah yg bersemak duri menggambarkan orang yg telah menerima Firman Tuhan dan telah membiarkan Firman Tuhan itu tertanam didalam pikiran dan
hatinya...
Sayangnya didalam pikiran dan hatinya terdapat semak duri yaitu: kekuatiran dan tipu daya kekayaan, akibatnya, walaupun ia ingin melakukan kehendak
Tuhan, namun pikiran2 "semak duri" yg lebih dulu ada didalam pikiran dam hatinya akan mencekik kehendak Tuhan yg ingin ia lakukan...

Perumpamaan ini menggambarkan orang2 yg rajin merenungkan Firman Tuhan dan menanamkan Firman Tuhan kedalam hatinya, namun mereka tidak
membersihkan hati dan pikiran mereka...
Akibatnya ia tidak dapat berbuah juga...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (18)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:(8)Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.(9)
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

Tuhan ingin setiap kita seperti tanah yg keempat, yaitu tanah yg baik.
Tanah yg baik menggambarkan orang yg terus menerus membuang pikiran2 lamanya dan terus menerus menanamkan Firman Tuhan kedalam pikiran
dan hatinya

Bila kita membaca mark 4:26-28, ternyata begitu Firman Tuhan telah tertanam didalam hati kita, maka entah kita sedang tidur atau bangun Firman Tuhan
itu akan bekerja secara terus menerus untuk menghasilkan buah bagi kita.
Kita tidak perlu kuatir karena proses itu pasti terjadi dengan sendirinya...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (19)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

1 pet 1:23) Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang
kekal.

Jika kita menanam benih ditanah, terkadang kita hanya mendapatkan benih yg buruk, benih itu telah cacat atau busuk, dengan kata lain, benih itu telah
kehilangan kehidupannya.

Dalam dunia nyata, sangat mungkin untuk mendapatkan benih, menanamnya dan tidak menghasilkan tuaian yg diinginkan karena benihnya tidak baik.
Namun dalam alam rohani, Firman Allah adalah benihnya dan benih itu tidak bisa rusak...

Firman Allah akan bekerja dengan cara yg sama pada semua orang.  Benih dalam perumpamaan sama semua.  Tanahlah yg berbeda.
Nah, iti adalah fakta yg sangat penting, terkadang, saya mendengar orang mengatakan, "saya sudah mengambil Firman Tuhan dan merenungkannya.
Saya mengakui Firman Allah, tapi itu ternyata tidak berhasil bagi saya". Mereka sedang mengatakan bahwa benih itu rusak, benih itu tidak bekerja atau
tidak berhasil bagi setiap orang.....

Firman Tuhan adalah benih yg tidak rusak, bukan Firman Tuhan yg gagal, orang2 lah yg gagal untuk mengerjakannya, hati orang2 lah yg tidak
mengijinkan Firman Allah untuk bertunas dan mengeluarkan potensi maksimalnya....

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (20)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Maz 1:(2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. (3) Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi
aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.

Saat saya merenungkan ayat ini saya makin diteguhkan bahwa Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang dan membuatnya berhasil...

Yang perlu kita lakukan adalah mengambil Firman Tuhan dan merenungkannya, dan Firman itu akan melakukan selebihnya...
Bukan hanya itu saja, kita pun harus benar2 percaya bahwa Firman Tuhan adalah benih yg tidak bisa rusak, dan Firman Tuhan itu sanggup
mendatangkan apa yg dikatakan...

Untuk itu...
Ketika kita merenungkan Firman Tuhan...
Ketika kita mempercayai Firman Tuhan...
Jangan tertipu dan berpikir bahwa semua masalah kita akan selesai...
Mereka baru saja mulai, namun, jika kita terus berdiri diatas Firman Tuhan dan tidak menyerah, maka kita akan menang...
Dan menjadi pemenang...

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (21)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mat 13:19) Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang Kerajaan Sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang
ditaburkan dalam hati orang itu; itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.

Perhatikan kata "mengerti..."
Mengerti adalah hal yg dapat membuat benih itu tertanam didalam diri kita.
Mengerti membuat Firman Tuhan dapat masuk kedalam hati kita.
Mengerti adalah pintu yg mengizinkan Firman Tuhan masuk kedalam hidup kita, jika tidak ada pengertian maka Firman itu tidak akan pernah bisa
bertunas...

Tidak mengerti Firman Tuhan itu seperti seorang yg menaruh makanan didalam mulutnya tapi ia tidak bisa mengunyahnya dan menelannya.
Makanan itu hanya menetap dimulutnya, tidak bisa turun kedalam dirinya...

Cara yg terbaik untuk mengerti adalah:
Amsal 4:(7) Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh perolehlah pengertian.

Dan Amsal 9:10) Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.

Untuk mengenal yg MahaKudus....

Mat 5:6)Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.

Diperlukan hati yg selalu lapar dan haus akan Tuhan....
Kelaparan dan kehausan inilah yg terpenting....



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (22)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Pengk 3:1) Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. (2) Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada
waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam;

Jika kita benar2 mau menjadi orang yg benar2 mengalami kuasa Tuhan yg Limitless dan melihat Firman Tuhan bekerja, hal ini tidak akan terjadi dalam
waktu semalam...
Kita tidak bisa mempercepat mujizat kita, itu memerlukan waktu...

Ada benih, waktu dan tuaian...

Kita harus mengijinkan Firman Tuhan tetap berakar dalam diri kita, kita tidak bisa melewatkannya, kita harus terus menggali dan mencari pewahyuan yg
lebih besar lagi, jangan hanya mengambil pewahyuan dipermukaan dari apa yg dikatakan Firman Tuhan.

Kembalilah kepada Alkitab dan bertanyalah,        "Tuhan, apakah saya telah menerima semuanya mengenai ayat2 ini yg perlu saya ketahui?" Tunjukanlah
lebih lagi....

Gagal mengijinkan Firman Tuhan berakar dalam diri kita mungkin adalah alasan nomor satu mengapa banyak orang tidak melihat buah yg lebih besar
termanifestasikan dalam hidup kita, sebab mereka tidak memberikan waktu...

Banyak orang mengetahui ayat seperti...
1 pet 4:24, yg mengatakan bahwa oleh bilur2Nya kamu sembuh.
Mereka menghabiskan waktu lima menit untuk memikirkan mengenai konsep kecil itu dan berkesimpulan, "saya tahu.  Sekarang saya seharusnya
disembuhkan!" Tidak, kita perlu merenungkan ayat itu dan kemudian merenungkan ayat itu lebih lagi.  Habiskan hari, minggu, bulan, dan tahun untuk
berfokus pada kebenaran itu dan terapkan itu pada hidup kita sampai kebenaran itu berakar dan terbangun dalam diri kita sehingga tidak ada yg bisa
mencabutnya...



M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.



Limitless (23)

M: menerima

Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita

M: merenungkan

Mark 4:28) Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.

Diperlukan waktu bagi Firman Tuhan untuk bekerja...
Dan ketika Firman itu mulai bekerja, kita tidak akan mendapatkan manifestasi penuh pada awalnya, pertama tangkainya dulu, kemudian bulirnya dan
kemudian penuhlah bulirnya itu.

Dengan kata lain ada pertumbuhan.
Seperti kita menanam sebuah benih dalam tanah benih itu tidak hanya tinggal didalam tanah selama satu minggu atau satu bulan dan kemudian berbuah
dengan instan, kita mendapatkan pohon dewasa? Tidak...

Tentu ada periode pertumbuhan, pertama kita melihat sebuah tunas kecil yg keluar dari tanah kemudian dia mulai bertumbuh dan berkembang, kita
mengenali bahwa ini adalah cara kerja dalam alam fisik...

Kita mungkin tidak menyukai kebenaran itu, karena kita hanya ingin menikmatinkuasa Tuhan yg limitless, kita ingin melewatkan semua proses dan
langsung mendapatkan hasil...
Tetapi sekali lagi kita perlu ingat, bahwa semua memerlukan waktu....
Tidak ada jalan pintas....

M: melakukan

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Dan bangkit juga bersinar, lewat selalu ingat bahwa Yesus ada bersama kita, juga percayai setiap FirmanNya dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat...

M: membagikan

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan secara langsung.




