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"Hiding place" (intro)

Disaat semuanya aman dan tentram sepertinya sulit jika kita berbicara tentang "Hiding place" atau tempat persembunyiaan...

"Hiding place" sangat identik ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yg tidak enak dan terjepit....
Bukankah hal yg sama sedang kita hadapi saat ini?
Kita sedang menunggu janji Tuhan yg sudah Dia sampaikan didalam Yes 60:1-22
Disaat seperti inilah kita memerlukan "Hiding place"

Dikampanye kita saat ini, yg Tuhan rindukan untuk kita adalah...
Dia rindu agar kita menjadikan Yesus sebagai "Hiding place" Nya...
Dia rindu agar kita selalu berada didalam dekapanNya...
Dia rindu agar kita selalu berada didalam hadiratNya....

Dan untuk kita bisa selalu ada di "Hiding place" Nya, Dia ajarkan kita berdoa...

Doa seperti apakah yg perlu kita ketahui dan lakukan saat ini?
1. Doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya (Mat 6:10-11, Mat 6:33)
2. Doa yg didasari atas hubungan intim dengan Tuhan (Hos 6:6)
3. Doa yg dilandasi iman (ibrani 11:1)
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Saya sangat percaya, ketika kita sama2 menghidupinya, kita pasti akan melihat janji2Nya tergenapi didalam kehidupan kita...
Kita akan sama2 menikmati Kristus yg besar didalam kehidupan kita...

Selamat menikmati janjiNya....
"Arise and Shine..."
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"Hiding place" 1
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mat 6:10) datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Mat 6:33) Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Lewat buku yg saya baca "Doa yg penuh kuasa" karangan Leonardo A Sjiamsuri, Tuhan ingin sampaikan bahwa:
Doa yg Tuhan rindukan saat ini buat kita adalah, doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya, bukan berfokus kepada
kebutuhan pribadi kita.
Tuhan dan seluruh keberadaanNya meliputi kerajaanNya, kehendakNya, kesukaanNya, kemuliaanNya, FirmanNya, rencanaNya,
jalan2Nya, janji2Nya, kasih karuniaNya, hikmatNya, kasih dan kuasaNya...

Ketika kita berdoa, pusat doa kita haruslah Tuhan, kita harus mengenal Tuhan secara benar dan terus maju.
Kita harus berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu denganNya.
Tetapi kenyataan yg sering terjadi adalah fokus doa kita adalah pada kebutuhan kita: makanan, pakaian, biaya sekolah, bisnis, ini dan itu
sehingga doa kita berubah menjadi daftar kebutuhan atau "daftar belanja"
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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.
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"Hiding place" 2

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

M: merenungkan
Ams 5:(4) Sebab beginilah firman TUHAN kepada kaum Israel: "Carilah Aku, maka kamu akan hidup!

Banyak orang berdoa untuk mencari solusi atau memenuhi kebutuhan mereka, bukan mencari Tuhan.
Perhatikan ayat diatas...

"Carilah Tuhan..." Maka kita akan menemukan solusi kehidupan.
Kebutuhan kita pasti akan dengan sendirinya terpenuhi ketika kita memfokuskan perhatian kita pada Tuhan.

Perhatikan bagaimana Abraham memgokuskan perhatiannya kepada Tuhan sehingga kebutuhannya, yaitu memiliki seorang anak dipenuhi
okeh Tuhan.

Ketika ketiga orang yg adalah gambaran dari Allah Tritunggal sendiri mendatangi Abraham saat sedang duduk dipintu kemahnya,
Abraham segera mendatangi mereka dan memberikan perhatian dan fokus pada keperluan mereka.
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Abraham segera kembali kedalam kemahnya dan menyediakan air, roti, daging yg terbaik dan susu untuk ketiga orang itu (Kej 18:1-8)

Apa yg terjadi sesudah Abraham memfokuskan perhatiannya pada kebutuhan Tuhan, dan bukan kebutuhannya sendiri?
Ketiga orang itu justru memperhatikan apa yg ada didalam kemah Abraham, mereka menanyakan keberadaan Sarah, dan menyampaikan
pesan bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki2 tahun depan.

Itulah sebabnya, fokus doa kita haruslah pada Tuhan dan seluruh kehendakNya...

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.
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"Hiding place" 3

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

M: merenungkan
Mat 6:25) "Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu
lebih penting dari pada pakaian? (26) Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan
bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?

Perhatikan ayat diatas...

Fokus kita dalam berdoa adalah pengenalan akan Tuhan.

Hal ini jauh lebih penting daripada pemenuhan kebutuhan kita.
Jika kita mengenal Tuhan, saya percaya pastilah seluruh kebutuhan kita akan disediakan untuk dicukupi oleh Tuhan.
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Jika fokus doa kita adalah kebutuhan, maka sekalipun kebutuhan kita terpenuhi, belum tentu kita mengenal Tuhan.

Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita didalam Doa Bapa Kami, "Datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu dibumi seperti
diSorga" setelah itu, barulah kita berdoa untuk kebutuhan kita,

Mengapa fokus doa kita harus kepada Tuhan? Karena Dialah yg menjadi sumber dari segala sumber, baik doa, pekerjaan, usaha, maupun
kehidupan kita...

Margaret Gibb " kita harus berpindah dari meminta Tuhan mengurus perkara2 yg menggelisahkan hati kita, keperkara2 yg menggelisahkan
hati Tuhan"

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.
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"Hiding place" 4

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

M: merenungkan
Rom 8:26) Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi
Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (27) Dan Allah yang menyelidiki hati nurani,
mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.

Ketika kita berdoa dengan fokus kepada Tuhan, maka Dia akan memberi tahu kita apa yg harus kita doakan...

Ada kalanya, kita tidak mengetahui apa yg seharusnya kita doakan, bagaimana kita harus berdoa dan apa kehendak Bapa bagi kita.

Ketika fokus doa kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa sesuai kehendak Bapa di Sorga, dan inilah yg
membuat Sorga bergerak bagi kita, inilah doa yg Tuhan kehendaki hari2 ini...
Sebaliknya jika kita fokus akan kebutuhan kita, kita semakin tidak mengetahui apa yg harus didoakan...
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Sebatang ranting pohon tidak akan berbuah jika ia tidak melekat pada batang pohonya.
Kita adalah ranting pohon dan Tuhan adalah batang pohon tersebut, buah akan tumbuh dengan sendirinya apabila ranting tetap melekat
pada batang pohon tersebut.
Keinginan pribadi kita tidak boleh menjadi prioritas doa kita
Maz 73:25-28

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.
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"Hiding place" 5

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

M: merenungkan
2 Taw 31:21) Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah
Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil.

Kita harus terfokus kepada Tuhan, bukan pada program doa, pelayanan doa atau bahkan kegiatan doa itu sendiri.

Pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada doa itu sendiri.
Raja Hizkia selalu terfokus kepada Tuhan didalam setiap usahanya dalam pelayanan.

Paulus sendiri pun menulis "yang kukehendaki ialah mengenal dia" Fil 3:10
Setelah bertahun2 melayani Tuhan, yg dikehendaki oleh Paulus adalah mengenal Tuhan.
Melalui doa, kita justru akan semakin mengenal Tuhan.

Ia dapat menyatakan diriNya kepada kita melalui doa2 kita, oleh karena itu, tidak mengherankan apabila rahasia Kristus diberikan kepada
Paulus yg selama 14 tahun menyendiri bersama Tuhan ditanah Arab (Gal 2:1-2)
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Sehingga ia terhubung denganNya dan menerima pernyataan2 yg luar biasa dari Tuhan
Setelah 14 tahun, ketika ia kembali dan berada diantara para Rasul yg lain, mereka mengenali kasih karunia yg ada pada Paulus, karya
Kristus menjadi nyata didalam diri Paulus yg hidupnya dan doanya terfokus kepada Tuhan...

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.
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"Hiding place" 6

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

M: merenungkan
2 Taw 1:7) Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya: "Mintalah apa yang hendak Kuberikan
kepadamu." (8)Berkatalah Salomo kepada Allah: "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada Daud, ayahku,
dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. (9) Maka sekarang, ya TUHAN Allah, tunjukkanlah keteguhan janji-Mu kepada
Daud, ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu
tanah. (10) Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab
siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?"

Pada suatu malam Allah menampakan diri kepada salomo dan berfirman kepadanya "Mintalah apa yg hendak Kuberikan kepadamu"

Karena Salomo sudah dinasehati oleh Daud ayahnya untuk meminta hikmat maka ia menjawab seperti apa yg Tuhan inginkan....

Karena Salomo mendahulukan Tuhan dan hikmatNya, bukan kebutuhan akan kekayaan, harta benda, kemuliaan, ataupun umur panjang,
maka Tuhan memberikan hikmat itu bersama kekayaan, kemuliaan dan umur panjang...
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Hosea 4:6 mengatakan "umatKu binasa karena tidak mengenal Allah" ukuran yg dipakai Tuhan bukanlah aktivitas doanya melainkan
pengenalan akan Dia.
Pengenalan jauh lebih penting, doa kita seharusnya berpusat kepada Tuhan, bukan berpusatkan kepada kebutuhan kita...

Ketika Rasul2 dianiaya, sebenarnya mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan, tetapi dengarkanlah doa mereka:
Kis 4:29)Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian
untuk memberitakan firman-Mu.(30) Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat
oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus."

Mereka tidak meminta supaya Tuhan melindungi mereka dari ancaman musuh2, mereka justru meminta agar diberi keberanian untuk
mengabarkan Injil dan Agar terjadi kesembuhan serta mujizat Allah yg luar biasa, supaya banyak org bertobat...
Fokus mereka adalah Tuhan...
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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.
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"Hiding place" 7

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

M: merenungkan
Maz 51:(11) (51-13) Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!

Daud selalu ingin dekat dengan Tuhan, Fokusnya adalah Tuhan.
Ia tidak takut kehilangan apa yg menjadi miliknya, tetapi ia takut seandainya Tuhan menjauh dari dirinya.

Begitupun dengan Yakub...
(Kej 32:24-33)
Ketika Yakub bergumul dengan Allah, sebenarnya Tuhan sedang membawa Yakub kedalam proses untuk mengenal Tuhan secara benar
sehingga ia menjadi pribadi yg diubahkan, inilah yg kemudian menempatkan posisi dirinya

secara benar dihadapan Tuhan, saat itulah nama Yakub diubah menjadi Israel, lalu diberkatilah Israel oleh Tuhan disitu, selanjutnya Yakub
melihat dirinya secara benar dan menempati posisinya secara benar pula...
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Terus fokus kepada Tuhan dan keberadaanNya, namun hal itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh meminta sesuatu untuk kebutuhan kita,
tetapi intinya adalah kita harus mendahulukan Tuhan. Tuhan sangat senang menyediakan dan memenuhi kebutuhan pribadi kita, bahkan
Dia sendiri menjamin "Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu" (Mat 6:33)

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.
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"Hiding place" 8

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

M: merenungkan
Hos 6:(6) Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih dari pada korbankorban bakaran.

Doa yg benar lahir dari hubungan yg intim dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan adalah kehidupan doa, tingkat keintiman hubungan
kita dengan Tuhan akan menentukan besarnya kuasa doa kita, bahkan kehidupan doa menentukan siapa kita, karena hubungan dengan
Tuhan akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Dia...

Mungkin saja kita melakukan aktivitas doa tanpa membangun hubungan yg kuat dengan Dia, bukankah seringkali orang2 berkomunikasi
satu sama lain tetapi tidak memiliki kedekatan ataupun keintiman, dan hubungannya hanya sebatas tugas atau kewajiban saja?

Tidak sedikit orang percaya yg melakukan aktivitas doa sebagai tugas atau kewajiban, tetapi hati dan roh mereka tidak terhubung kepada
Tuhan...
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Doa adalah sebuah kehidupan, itulah sebabnya doa bukanlah sebuah mekanisme atau aktivitas yg membosankan, melainkan kehidupan yg
penuh dinamika dan gairah...

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.
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"Hiding place" 9

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

M: merenungkan
Yes 54: (1) Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai
engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada
yang bersuami, firman TUHAN. (2)Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah
menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! (3)Sebab engkau akan mengembang
ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. (4) Janganlah
takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan
melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu.(5) Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang
menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah
seluruh bumi.

Tuhan mengatakan kepada perempuan mandul ini untuk memekik dan bersorak sorai karena ia akan memiliki anak lebih banyak daripada
yg bersuami. Mengapa?
Karena yg menjadi suaminya adalah Tuhan...
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Perempuan mandul adalah gereja Tuhan yg mandul, tidak produktif, tidak efektif dan tidak berdaya.
Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk membangun keintiman dalam hubungan dengan Dia, seperti dalam hubungan suami istri,
hubungan seperti inilah yg membuat umatNya menjadi perkasa, produktif dan tidak malu atau dipermalukan...

Tidak sedikit orang Kristen yg berdoa atau menjalankan saat teduhnya dipagi hari sebatas kewajiban atau bersifat mekanis belaka, yg
penting bagi mereka sudah melakukan tugas, setelah itu mereka bebas melakukan apapun yg mereka mau...

Doa yg tidak lahir dari hubungan kasih dengan Tuhan merupakan doa yg mati, tidak ada kehidupan didalam doa seperti itu, berdoa seperti
itu hanyalah bersifat agamawi dan tidak memiliki kuasa sama sekali...

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.
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"Hiding place" 10

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

M: merenungkan
Luk 15:25) Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan
nyanyian tari-tarian.(26) Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.(27) Jawab hamba itu:
Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. (28) Maka
marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.

Dalam kisah anak bungsu dan anak sulung, si sulung tidak membangun hubungan dengan ayahnya, meskipun mereka tinggal dalam satu
rumah...

Ketika mendengar keramaian dirumahnya, si sulung tidak mau masuk kedalam rumahnya dan tidak mau bertanya kepada ayahnya,
sebaliknya ia memanggil seorang hambanya dan bertanya tentang maksud keramaian itu, setelah diberi tahu hambanya, sisulung menjadi
sangat marah dan tidak mau masuk kedalam rumahnya, ia memaksa ayahnya keluar dan memberi penjelasan.

Sisulung memang tinggal dirumah bersama ayahnya, tetapi ia tidak membangun hubungan dengan ayahnya.
Bisa saja kita ada disebuah gereja tetapi kita tidak terhubung satu dengan yg lain dan juga tidak terhubung dengan Tuhan.
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Kita mungkin berdoa namun tidak terhubung dengan Sorga...
Berdoa adalah membangun hubungan, pada saat kita semakin kenal Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin meningkat

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.
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"Hiding place" 11

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

M: merenungkan
Mark 9:25) Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegor roh jahat itu dengan keras, kata-Nya: "Hai kau roh
yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari pada anak ini dan jangan memasukinya
lagi!"(26) Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti
orang mati, sehingga banyak orang yang berkata: "Ia sudah mati."

Pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka melihat kerumunan orang2 Farisi
dan ahli2 taurat sedang mempersoapkan sesuatu dengan para MuridNya yg lain.

Ternyata disana ada seorang anak kecil yg sering kerasukan roh, murid2 Yesus yg lain telah mencoba mengusir roh jahat itu tetapi tidak
berhasil.
Ketika anak itu dibawa ke Yesu, roh yg mengendalikan anak ini memanifestasikan dirinya, sehingga membuat anak ini terpelanting
ketanah...

27

Lalu Yesus mengusir roh itu dan anak itu menjadi sembuh...
Mereka bertanya, "mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Yesus menjawab, "jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa
(ayat 28-29)

Dari jawaban Yesus, kita dapat mengerti bahwa roh jahat itu harus diusir dengan doa. Namun yg menarik adalah ketika Yesus mengusir
roh itu, Ia sendiri tidak berdoa, tetapi menegor...

Kita melihat Yesus menegor dan roh itu keluar...
Tidak tercatat Yesus berdoa, namun mengapa Dia berkata, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa?"
Saya percaya, apa yg Yesus maksudkan adalah "Kehidupan doa" yaitu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari melalui doa...

Yesus memiliki kehidupan doa yg kuat dengan BapaNya, Ia sering ditemukan sedang sendirian berdoa kepada BapaNya dipagi hari atau
dimalam hari...

Apabila kita memiliki kehidupan doa yg kuat dan konsisten (setiap hari)...
Saya sangat percaya, kita pasti akan memiliki kehidupan doa yg intim dengan Bapa...

Sudahkah sdr memiliki waktu untuk berdoa dengan Yesus?
Sudahkah sdr melakukannya setiap hari?
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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.
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"Hiding place" 12

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

M: merenungkan
Ef 3:14) Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, (15) yang dari pada-Nya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima
namanya. (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. (18) Aku berdoa,
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya
kasih Kristus, (19) dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di
dalam seluruh kepenuhan Allah.

Selain dari memiliki waktu yg konsisten setiap hari, seperti yg Yesus perbuat dengan BapaNya, memiliki pewahyuan akan kasih Allah
sangat menolong kita untuk dapat memiliki hubungan intim dengan Bapa...
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Allah adalah kasih...
Kasih Allah yg Agape tidak ada hubungannya dengan kasih sayang atau berdasarkan perasaan. Emosi seringkali terlibat, namun kasih
Allah yg terutama adalah sebuah tindakan dari kehendak, Kasih Agape selalu mencoba untuk mengembangkan yg terbaik dari orang lain
tanpa memperdulikan apakah obyek kasih itu baik atau buruk.

Dia tidak bersyarat dan tidak bergantung pada bagaimana perasaan Allah hari ini atau apa yg telah dilakukan atau belum dilakukan oleh
seseorang yg hendak mendapatkan kasih tersebut

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.
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"Hiding place" 13

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

M: merenungkan
1 Kor 13:(4) Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. (5) Ia tidak melakukan
yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.(6) Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. (7) Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.(8) Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan
akan lenyap.

Allah mengasihi orang berdosa yg paling hina sebanyak Dia mengasihi orang kudus yg paling kudus dan kasihNya tidak baik turun.

Ini berarti kita tidak dapat mencoba untuk mendapatkan kasih Allah dengan berdoa, membayar persepuluhan, pergi kegereja, melakukan
perbuatan baik atau dengan menjadi orang baik.

Kenyataannya adalah, suatu kebodohan untuk melakukan hal tersebut. Allah mengasihi kita karena merupakan sifat dasarNya untuk
mengasihi, bukan karena apa yg kita lakukan atau tidak lakukan.
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Meskipun demikian, kenyataan Bahwa Allah mengasihi kita tidak berarti bahwa jika kita melakukan kesalahan, kita tidak akan menuai
konsekuensinya, tentu saja akan menuai konsekuensinya dari kesalahan kita, namun entah kita melakukan kesalahan atau tidak itu tidak
mengubah kasih Allah kepada kita sedikitpun

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.
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"Hiding place" 14

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

M: merenungkan
Yer 29:(12) Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu; (13) apabila kamu
mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,

Saya tidak tahu apakah sdr sudah mengalami pewahyuan akan Kasih Allah yg dahsyat?
Jika belum, maukah sdr berdoa bersama2 saya saat ini, saya percaya sdr akan mengalami pewahyuan akan Kasih Allah dan mengalami
KasihNya secara nyata...

Bapa, fokus saya selalu pada apa yg ada diluar, saya telah mencoba untuk menghentikan semua tindakan2 ini dan membersihkan diri saya
sendiri agar Engkau mengasihi saya.
Tetapi sekarang saya melihat bahwa itu sama sekali bukan seperti itu. Itu hanyalah masalah menerima kasihMu.

Bapa, saya ingin mengenalMu, saya rindu untuk menerima pewahyuan rohani akan kasihMu.
FirmanMu berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan saya segala sesuatu, memimpin saya kedalam seluruh kebenaran dan
mengingatkan saya akan apa yg telah Yesus kayakan kepada saya.
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Sekarang saya percaya bahwa Engkau sedang menyingkapkan diriMu kepada saya melalui Roh Kudus.
Dengan iman, saya menerima kasihMu yg tak bersyarat...
Dalam nama Yesus, amin...

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.
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"Hiding place" 15

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

M: merenungkan
Yak 5:16b Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.

Setelah kita mengerti bahwa Doa adalah hubungan intim dengan Tuhan...
Yg Tuhan taruh dihati saya saat ini adalah, doa yg dilandasi oleh iman....

Didalam Ibr 11:1 tertulis "iman adalah dasar dari segala sesuatu yg kita harapkan" apa yg kita harapkan adalah sesuatu yg belum kita
lihat. Dengan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yg belum atau tidak kelihatan.

Selanjutnya ayat itu mengatakan "dan bukti dari segala sesuatu yg tidak kita lihat" ini berarti iman adalah kemampuan dari Tuhan untuj
menjadikan apa yg tidak kita lihat menjadi sesuatu yg kelihatan.

Dengan demikian, iman bukan hanya percaya kepada hal2 yg tidak terlihat atau berharap, tetapi juga mampu menjadikan apa yg tidak
terlihat menjadi kelihatan dan nyata...
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Dengan demikian, iman adalah daya cipta dari doa kita yg membuat hal2 yg tidak kelihatan menjadi kelihatan, jadi iman bukan hanya
dasar dari apa yg kita harapkan, tetapi juga sebagai bukti dari apa yg tidak kita lihat menjadi sesuatu yg dapat kita lihat.

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.
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"Hiding place" 16

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

M: merenungkan
Ibr 11:(3) Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi
dari apa yang tidak dapat kita lihat.

Manusia tidak hanya hidup dari alam kelihatan, tetapi juga dari alam yg tidak kelihatan.
Namun, banyak orang termasuk irang Kristen, tidak percaya akan kekuatan alam yg tidak kelihatan ini.

Dari ayat diatas terdapat 2 hal yg dapat kita simpulkan:
1. Segala sesuatu yg kelihatan terjadi sesudah segala sesuatu yg tidak kelihatan.
Berarti, urutannya adalah yg tidak kelihatan dulu, baru kemudian yg tisak kelihatan.

2. Alam yg tidak kelihatan lebih kuat atau berkuasa daripada alam yg kelihatan

Apa yg tidak kelihatan tidak berarti tidak ada. Justru apa yg tidak kelihatan ternyata begitu nyata.
Kemajuan teknologi akan membantu kita untuk dapat mengerti dan percaya akan hal ini.
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Gelombang di atmosfer (yang tidak kelihatan) yg dapat menghasilkan suata atau gambar dapat menyebabkan telepon genggam berbunyi
atau gambar ditelevisi atau komputer terlihat jelas

Ketika kita berada didalam sebuah pesawat terbang diatas awan, orang2 berada diatas bumi tentu tidak dapat melihat keberadaan pesawat
yg kita tumpangi, namun demikian apakah hal itu berarti pesawat itu tidak ada?
Pesawat itu bukan hanya ada dan sedang terbang, tetapi orang2 yg berada didalam pesawat dapat melakukan kegiatannya masing2 inilah
kenyataan yg tidak nyata

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.
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"Hiding place" 17

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

M: merenungkan
Luk 5:5) Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau
menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."

Suatu saat Petrus tidak memperoleh satu ekor ikan pun dari tugasnya menjala ikan setelah sepanjang malam sebelumnya bekerja keras
mencoba menangkap ikan.

Ketika Yesus berjumpa dengannya, Ia tidak segera membuat mujizat, Yesus justru meminjam perahu Petrus dan mulai mengajar dari atas
perahu tersebut.
Mengapa Ia mengajar dulu dan tidak segera membuat mujizat?
Ingat, "iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman Kristus" (Rom 10:17)
Dengan demikian, Yesus ingin menanamkan iman kedalam hati para murid, terutama Petrus melalui Firman...

Untuk itu doa yg benar adalah doa yg dilandasi iman, doa yg mengerti apa yg Tuhan Yesus sudah buat dikayu salib untuk kita
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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.
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"Hiding place" 18

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

M: merenungkan
Mar 4:40) Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"

Satu kali Tuhan Yesus mengur murid2Nya yg telah berjalan bersama2 denganNya, "Hai orang yg kurang percaya, mengapa engkau
bimbang" (Mat 14:31)

Apabila pemikiran diatas benar, sudah tentu banyak orang Kristen yg imannya telah menjadi besar karena padatnya jadwal pelayanan
mereka.
Namun faktanya adalah banyak orang percaya yg ternyata tidak percaya, seperti ayah dari anak yg dirasuk setan, yg berkata kepada
Yesus: "Aku percaya, tolonglah aku yg tidak percaya ini" (Mark 9:24)

Pecaya kepada Tuhan dan FirmanNya berbeda dengan mengerti akan Firman Tuhan.
Saya melihat ada begitu banyak anak2 Tuhan yg terlibat didalam pelayanan namun mereka haya sampai dalam tahap mengerti...
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Salah satu contohnya terlihat ketika kita menghadapi tantangan,
Apakah kita segera berdoa dengan penuh intensitas atau kita panik dan mencari pertolongan dari org lain?

Tetapi jika kita percaya, kita akan terus berdoa sampai Tuhan membukankan hal2 yg harus kita kerjakan didalam menanti janjiNya Tuhan

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
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"Hiding place" 19

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

M: merenungkan
Mark 16:(16) Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.

Apabila kita percaya, kita akan melakukan tindakan. Mengapa "percaya" akan mendorong kita untuk bertindak? Ada beberapa alasan:

1. Percaya akan menimbulkan keberanian, dan keberanian akan mendorong kita untuk bertindak

Kita tidak mungkin berani melakukan investasi untuk membuka usaha baru apabila kita tidak percaya akan prospek dan pasar dari usaha
baru tersebut.

2. Percaya akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman

Ketika kita percaya bahwa kita mampu mengerjakan sebuah tuhas yg dipercayakan kepada kita, maka kita akan menjadi tenang dan
tentram, kita pasti akan mengambil tindakan yg tepat dan berhasil.
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3. Percaya akan menimbulkan ketetapan didalam hati dan pikiran

Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita todak akan ragu2 lagi, sehingga akan timbul keteguhan hati dan pikiran, yg akhirnya akan
mendorong kita untuk mengambil tindakan dengan penuh kepastian

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.
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"Hiding place" 20

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

M: merenungkan
Mark 16:17)Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan
berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, (18) mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."

4. Percaya akan menimbulkan komitmen untuk tetap setia

Apabila kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasti akan memiliki komitmen untuk setia. Namun, apabila kita hanya sebatas
mengerti saja, maka suatu ketika, dimasa2 yg sulit dan didalam tekanan, kita bisa menjadi tidak setia kepadaNya..

5. Percaya akan menimbukkan pengharapan dan optimise

Ketika seseorang pengusaha tetap percaya kepada Tuhan, maka ia akan tetap bersikap optimis dan memiliki lengharaoan optiise dan
pengharapan inilah yg akan mendorongnya untuk mengambil tindakan2 penting dalam menjalankan usahaya
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6. Percaya akan menomorduakan "Proses dan "Logika"

Orang2 yg percaya kepada Tuhan akan menomorduakan proses berpikir natural dan logika manusiawi.
Mereka akan percaya pada proses kerja spiritual dan hal2 yg supranatural.
Inilah yg membuat mereka berani melangkah dengan iman sehingga menghasilkan mujizat

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.
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"Hiding place" 21

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

M: merenungkan
1 Yoh 5:4) sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.

Halleluya...
Jadi doa yg dilandasi iman adalah doa yg dinaikan berdasarkan kepercayaan iman yg kita miliki...

Jika saat ini kita berdoa, dan kita merindukan pertolongan Tuhan atas kesembuhan,
Doa yg kita naikan kepada Tuhan, bukan meminta Dia untuk menyembuhkan kita, tetapi kita mengucapkan syukur atas apa yg Yesus
sudah buat di kayu salib...
1 pet 2:24) 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.
"Saya bersyukur buat kesembuhan yg sudah Engkau berikan buat saya, terima kasih Yesus... Amin"
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Setelah kita bersyukur, Alkitab mengatakan, mark 11:23) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini:
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya

Pakai otoritas dari Tuhan untuk perintahkan gunung permasalahan sdr tercampak kedalam laut atau sembuh...
"Saya perintahkan sakit... Sembuh didalam nama Yesus"

Bukan kita minta Yesus sembuhkan, tapi kita perlu percaya Dia sudah sembuhkan dan kita pakai otoritas yg Dia berikan untuk
mengalami kemenangan...

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.
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"Hiding place" 22

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

M: merenungkan
1 Yoh 5:14) Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadaNya menurut kehendak-Nya. (15) Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, bahwa kita
telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya.

Hari ini saya ingin membahas tentang apa yg harus dilakukan bila doa kita tampaknya tidak dijawab...

Sebelum membahas lebih lanjut, satu kebenaran yg perlu kita ketahui adalah: Allah selalu menjawab doa yg dinaikan dengan iman sesuai
FirmanNya...
Ayat diatas menegaskannya...
Itulah keberanian kita untuk percaya kepadaNya, Allah selalu menjawab doa, tetapi kita tidak selalu menyadarinya.
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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.
Ayat diatas mengatakan bahwa Allah menjawab doa.

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.
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"Hiding place" 23

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

M: merenungkan
Yoh 4:24) Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."

Firman Allah menyuruh kita meminta, maka hal itu akan diberikan kepada kita, tetapi pengalaman kita menunjukan bahwa kita meminta
tetapi kita tidak menerima. Mana yg benar?
Jawabanya mungkin mengejutkan, kebenarannya adalah mungkin kedua2nya benar...

Kebanyakan orang berpikir, tunggu dulu, Firman Allah mengatakan Ia akan menjawab, tetapi saya tidak melihat jawabannya...

Sekali lagi Allah bekerja dialam roh untuk menjawab doa kita, untuk itu diperlukan iman untuk memanifestasikannya.
Iman akan membawa segala yg ada dalam dunia roh dan memindahkannya kedunia jasmani

Masih ingat contoh sinyal radio?
Stasiun radio dan telivisi terus memancarkan siaran, mungkin kita tidak lihat tetapi sinyal itu ada, ketika kita menghidupkan radio, radio
itu akan menarik sinyal2 dari alam yg tidak nyata dan memancarkannya ke alam yg dapat kita dengar.
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Allah menjawab doa seperti itu, Ia memberikan hal2 yg kita minta dialam roh dan dengan iman kita harus mengambilnya juga
membawanya kealam jasmani...

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.
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"Hiding place" 24

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

M: merenungkan
Dan 9:22) Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku: "Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk
mengerti. (23) Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya
kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu!

Daniel, seorang hamba Allah berdoa dan meminta Allah memberinya penyataan.
Untuk menyingkat waktu, saya akan meringkas kisah itu.
Tuhan mengutus malaikat Gabriel menampakan diri kepada Daniel dan menjawab doanya.

Gabriel mengatakan bahwa sejak semula Daniel berdoa, Allah sudah memerintahkan ia untuk membawakan jawaban doa Daniel. Bila
kita membaca tentang berapa lama waktunya yg dibutuhkan untuk membawa jawabanya, kira2 3 menit, 3 menit antara perintah Allah dan
manifestasi didunia jasmani.
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Yang ingin saya tunjukan disini adalah bahwa sejak waktu Allah memberikan perintah, ada selang waktu 3 menit sebelum jawaban itu
tiba. Nah, bila itu waktu paling lama untuk memperoleh jawaban doa kita, kebanyakan orang mungkin dapat menunggu, tetapi tidak
selalu begitu...

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.
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"Hiding place" 25

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

M: merenungkan
Dan 10:11) Katanya kepadaku: "Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada
kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. (12) Lalu katanya
kepadaku: "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.

Dalam Daniel 10, kita menemukan Daniel yg sama sedang berdoa, dan kali ini dibutuhkan waktu 3 Minggu sampai jawabanya datang.
Banyak orang membaca ini akan berkata "mengapa Allah menjawab doa Daniel yg lalu dalam waktu 3 menit dan doa yg kali ini tiga
minggu?

Ayat diatas menunjukan bahwa Allah memerintahkan utusan sejak hari pertama Daniel berdoa. Dibutuhkan waktu 3 minggu untuk
jawaban itu terwujud, tetapi Allah setia. Alkitab mengatakan bahwa Ia tetap sama kemaren, sekarang sampai selama2nya...

Bila kita menggabungkan Dan 9 dan 10, saya percaya Allah langsung menjawab masing2 doa itu.
Yang satu dibutuhkan waktu 3 menit dan yg lain 3 minggu, bukan Allah yg berubah2...
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Allah menjawab doa kita, Ia melakukan perkara2 tetapi ada banyak perubahan yg bisa terjadi antara waktu Ia menjawab doa dan waktu
kita menerima jawaban itu.
Kita harus percaya iman harus menjangkau kealam rohani dan membawa jawabannya ke alam jasmani.
Jadi, iman adalah salah satu unsur yg sangat penting

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.
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"Hiding place" 26

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

M: merenungkan
Dan 10:13)Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang
dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.

Ini tidak berbicara manusia jasmani, melainkan roh2 jahat, iblis adalah faktor lain dari proses ini.

Kadang2 Allah sudah menjawab doa kita, tetapi iblis menghalagi doa kita.
Contoh: jika kita menanti jawaban mengenai finansial, Allah tidak akan memberi kita uang secara pribadi, Ia tidak akan memalsukan
mata uang, Ia tidak akan mencetak uang dan mencurahkannya dari langit dan memasukannya kedalam dompet kita.

Luk 6:38) Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu."

Allah akan bertindak dan menjawab doa kita, tetapi jawaban itu dilakukan melalui orang2.
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Beberapa orang terikat oleh ketamakan dan bila mereka marah kepada kita atau kita membuat mereka sakit hati, iblis dapat menghalangi
doa kita melalui mereka.

Bila kita berdoa, khususnya untuk keuangan, kita perlu menyadari bahwa org lain mungkin menjadi bagian dari mujizat keuangan kita
dan mungkin kita perlu mendoakan mereka.

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.
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"Hiding place" 27

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

M: merenungkan
1 sam 1:11) Kemudian bernazarlah ia, katanya: "TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambaMu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya."

Sebagai penutup...
Mari sama2 belajar dari landasan doa Hanna kepada Tuhan, ketika dia menantikan seorang anak...

1. Fokus doa Hana adalah Tuhan dan seluruh keberadaanNya.

Hana tidak memfokuskan doanya pada dirinya dan kebutuhan sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ketika doanya dijawab Tuhan dan
kandjnhannya terbuka sehingga kemudian dia memperoleh 7 anak, ia memuji Tuhan, ia tidak meluoakan Tuhan, justru ia meninggikan
Tuhan (1 sam 2:1-10)
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2. Hubungannya erat dengan Tuhan membuat doanya memiliki kehidupan

Hana dan suaminya, Elkana secara konsisten datang ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, baik
sebelum ia mempunyai anak maupun pada waktu ia sudah melahirkan anak (1sam 1:24)

3. Doa yg dilandasi iman

Sekalipun hana belum tahu apakah ia akan hamil atau tidak, namun ketika imam Eli berkata "pergilah dengan selamat, dan Allah Israel
akan memberikan kepadamu apa yg Engkau minta daripadanya" (ayat 17) ia percaya saja akan perkataan imam Eli. Ia sama sekali tidak
bimbang dan tidak dibuktikannya dengan cara ia kemudian mau makan lagi dan mukanya tidak muram lagi

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.
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