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The Seeker (intro)
Shalom...
Setelah kita mengerti tentang "Hooray" Tuhan mengarahkan kita untuk sama2 menghidupi "Hiding place" yg mana
lewat 2 hal ini kita dapat mengisi kehidupan kita didalam menanti janji yg sudah Dia berikan didalam Yes 60:1-22.
Setelah beberapa waktu memghidupi "Hiding place" Tuhan yg kita sembah adalah Tuhan yg setia...
Dia kembali menuntun kita untuk melakukan hal berikutnya, dan saya sangat kagum akan kebaikanNya...
Hal selanjutnya yg Dia rindu untuk kita hidupi saat ini adalah: miliki sikap hati yg terus mencariNya...
1 taw 16:11) Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu!
Mengapa?
1. Sebab setiap orang yg mencariNya pasti akan mendapatkanNya...
1 sam 30:17)Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari
terbenam; tidak ada seorangpun dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri dengan
menunggang unta. (18) Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu; juga kedua isterinya
dapat dilepaskan Daud. (19) Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai
anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka; semuanya
itu dibawa Daud kembali. (20) Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di
hadapannya, serta berkata: "Inilah jarahan Daud." (21)Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah
terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-
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orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orangorang itu dan memberi salam kepada mereka.(22) Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang
dursila di antara orang-orang, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya: "Karena mereka tidak ikut
pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada
mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka isterinya dan anakanaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi!" (23)Tetapi Daud berkata: "Janganlah kamu, saudarasaudaraku, berbuat demikian, dengan apa yang diberikan TUHAN kepada kita; sebab Ia telah melindungi kita, dan
menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita.
2. Fokus yg benar menghasilkan hasil yg benar
(Hari2 ini yg kita kejar bukan yg essensi)
1 sam 30:6) Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh
rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan
kepercayaannya kepada TUHAN, Allahnya.
3. Menjaga kita untuk selalu ada dalam jalanNya
1 sam 30:15) Daud bertanya kepadanya: "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya:
"Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke
dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." (16) Ia menunjuk jalan
kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan,
minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin
dan dari tanah Yehuda.
Kis 13:(36) Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya....
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Bagaimana?
Kenali dan alami Allah
-Dia adalah Bapa yg penuh kasih
Maz 103:(13) Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut
akan Dia.
-Dia adalah sahabat sejati
Yoh 15:(13) Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. (14) Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. (15) Aku
tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut
kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.
Dimana?
Ditempat ini....
Sekolah, kantor, tempat bisnis, gereja, komunitas, keluarga
Maz 148:1-14
Kapan?
Setiap hari...
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Maz 145:(2) Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan
selamanya.
Saya sangat percaya, jika kita sama2 menghidupinya, hidup kita pasti berdampak dan Yes 60:1-22 pasti nyata dalam
hidup kita....
Tuhan Yesus memberkati

~7~

The Seeker 1
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Kis 13:22) Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah
menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala
kehendak-Ku. (23) Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan
Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
Terpujilah nama Tuhan...
Saya sangat percaya, jika saat ini kita diijinkan untuk belajar dari Daud, saya sangat yakin itu semua karena Bapa
sangat sayang kepada kita..
Dia sangat rindu untuk kita bisa menggenapi apa yg sudah ada didalam rencanaNya bagi kita, Dia rindu untuk kita
menggenapi Yes 60:1-22 terjadi atas kita...
Apa sih yg Dia mau kita pelajari dari Daud?
Daud adalah pribadi yg selalu mencari Tuhan dalam setiap waktu...
Dia tidak pernah jauh dari Tuhan...
Hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan...
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Karena Daud memiliki sikap hati yg selalu mau mencari2 Tuhan...
Hal ini lah yg membuat hati Tuhan terpikat kepada Daud dan akhirnya hidupnya tidak pernah sama lagi...
Selagi kita sama2 menghidupi apa yg Daud hidupi, saya mau mengajak setiap kita untuk sama2 belajar, apa sih yg
menyebabkan Daud sepertinya bisa hidup sedemikan dekat dengan Bapa, bisa sangat intim dengan Bapa dan selalu
mencari2 Tuhan dalam setiap saat?
Sebab Daud mengerti bahwa Bapa sangat mengasihinya....
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 2
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 27:(10) Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku.
Jika kita memperhatikan kehidupan Daud, kehidupanya bukanlah suatu kehidupan yg tanpa masalah...
Ayat diatas, menjelaskan bahwa Daud ditolak oleh orang tuanya....
Bukan hanya itu saja...
Daud dibenci oleh saudara2nya (1 sam 17:17-18, 22, 28)
Daud dibenci dan hendak dibunuh oleh mertuanya (1 sam 18:17)
Ditolak istrinya (2 sam 6:20-23)
Anak2nya memberontak (2 sam 15-17)
Tetapi ditengah2 permasalahannya, Daud tetap tampil maksimal dan akhirnya sangat berdampak bagi setiap kita....
Apa sih yg membuat Daud seperti itu?
Sebab Daud mengenal dan mengalami Allah.
Daud mengenal Allah sebagai Bapa yg penuh kasih.
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Maz 103:(13) Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut
akan Dia.
Orang yg mengenal dan mengalami kasih Allah Bapa, pasti mampu menghadapi tantangan apapun yg dia hadapi dan
bukan hanya itu saja, tetapi orang tersebut pun pasti memliki hati yg selalu rindu mencari Tuhan dalam hidupnya...
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 3
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yer 31:3)Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu
Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
Sebelum kita belajar lebih lagi...
Saya sangat tergerak untuk kita sama2 mendengar apa yg Bapa mau sampaikan buat kita...
Saya berdoa agar setiap kita dapat menerima cintaNya, sebab...
Hanya orang2 yg mengerti bahwa dia dicintai yg mampu untuk memiliki hati seperti Daud, hati yg terus menerus
mencari Tuhan....
Mari sama2 renungkan dan terima buat sdr...
-Bapa mengasihi saya dengan kasih yg kekal. Saya tidak pernah tidak dikasihiNya
Yer 31:3)Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu
Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
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-Bapa sangat mengasihi saya sehingga Ia memberikan AnakNya yg tunggal untuk saya, agar saya dapat mengenal
kasihNya
Yoh 3:16) Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 4
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yoh 16:27) sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang
dari Allah.
-Bapa sangat mengasihi saya sehingga Ia ingin mengekspresikan kasih cintaNya pada saya
-Tidak ada apapun (bahkan kesalahan2 saya) yg bisa memisahkan saya dari kasih Bapa
Rom 8:38) Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, (39) atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun
yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam
Kristus Yesus, Tuhan kita.
-Bapa mengasihi saya sebesar kasihNya pada AnakNya, Yesus.
Yoh 17:23) Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu,
bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
-Bahkan ketika saya berdosa, Bapa mengasihi saya dan meminta saya duduk disampingNya
Ef 2:4) Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada
kita, (5)telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan
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kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan (6) dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan
memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga,
Apa yg Bapa sampaikan buat sdr hari ini?
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 5
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yer 29:11) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah
firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari
depan yang penuh harapan.
-Bapa selalu memikirkan yg terbaik buat saya
-Saya cantik, tampan, dan menyenangkan dimataNya
Kid 1:15)Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. (16) Lihatlah, tampan
engkau, kekasihku, sungguh menarik; sungguh sejuk petiduran kita.
-Bapa begitu senang saya menjadi anakNya sehingga Ia tidak akan pernah meninggalkan saya. Ia ingin memenuhi
kebutuhan saya.
Luk 15:31) Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku
adalah kepunyaanmu.
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-Allah tidak malu menjadi Bapa saya
Ibr 11:16) Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah
tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
Apa yg Bapa sampaikan buat sdr?
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 6
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yer 31:34) Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah
TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan
mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka."
-Bapa telah mengampuni pelanggaran saya dan tidak mengingat2 dosa saya lagi.
-Bapa sudah menaruh seluruh dosa saya dibawah kakiNya dan melemparkannya jauh ke dalam tubir laut
Mik 7:19) Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa
kita ke dalam tubir-tubir laut.
-Saya disebut anak Allah Bapa
Yoh 1:12) Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka
yang percaya dalam nama-Nya;
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-Saya adalah milik Bapa saya yg penuh kasih, bukan milik dunia
1 kor 6:19) Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus
yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? (20) Sebab kamu telah dibeli dan harganya
telah lunas dibayar:
Apa yg Bapa sampaikan buat sdr hari ini?
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 7
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Kol 2:10) dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa
-Dalam kasih Bapa saya penuh
-Dalam kasih Bapa, selamanya saya bebas dari penghukuman
Rom 8:1) Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. (2) Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
-Bapa selalu ada dipihak saya, tidak pernah menentang saya
Rom 8:31) Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang
akan melawan kita?
-Masalah tidak memisahkan saya dari kasih Bapa
Rom 8:35) Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan,
atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Apa yg Bapa sampaikan buat sdr hari ini?
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 8
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 26:(8) TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
Maz 69:(9) (69-10) sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah
menimpa aku.
Daud mencintai Tuhan, dan kalau ada masalah, ia mencari Tuhan.
Dalam hadiratNya, Daud merasakan kasihNya, penyambutanNya dan cinta sejati dari Tuhan.
Itulah yg membuat hidupnya kuat dan mengubah penderitaan menjadi kemuliaan.
Maz 145:(8) TUHAN itu pengasih dan
penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. (9) TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat
terhadap segala yang dijadikan-Nya. (10) Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan
orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.
Daud begitu kuat menjalani hidup karena cintanya kepada Tuhan dan cinta Tuhan yg ia rasakan.
Cinta adalah rahasia untuk memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup.
Siapakah cinta itu?
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
M: membagikan
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan
secara langsung.

~ 23 ~

The Seeker 9
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 yoh 4:(16) Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa
tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Cinta itu adalah Bapa sendiri...
Daud menerima cinta Bapa dan kembali dapat mencintai Bapa, sehingga didalam hidupnya, Daud tidak bisa hidup
tanpa Bapa...
Setiap hari Daud selalu mencari Bapa lewat puji2an yg dia naikan kepada Bapa...
Ada penekanan yg perlu sama2 kita perhatikan...
Ayat diatas tidak mengatakan bahwa Bapa tinggal dengan orang yg berkotbah dengan fasih atau yg datang ke gereja
setiap hari atau yg berpuasa 50 hari setiap tahun, ayat diatas mengingatkan kita bahwa Bapa tinggal dengan orang yg
ada didalam kasih...
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Apakah sdr nyaman dengan kasih?
Apakah sdr senantiasa dipenuhi dengan pengertian tentang betapa besar Bapa mengasihi sdr?
Apakah sdr sadar bahwa Bapa tidak merasakan apapun kecuali kasih yg sempurna ketika Ia berpikir tentang sdr?
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 10
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.
Bapa itu sabar; Bapa itu murah hati; Bapa tidak cemburu. Bapa tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Bapa tidak melakukan yg tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Bapa tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Bapa tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala
sesuatu
Banyak dari kita bergumul melewati kehidupan karena kita takut untuk menerima dan memberi kasih. Pada dasarnya
kita takut akan keintiman, entah karena kurangnya menerima kasih atau mengalami bentuk penolakan yg traumatis
dimasa lalu.
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Pada inti ketakutan ini ada tipu daya. Kita merasa sulit untuk mengasihi karena kita telah mempercayai suatu
kebohongan tentang Bapa.
Musuh menggambarkan Bapa sebagai "bapa segala dusta" yoh 8:44, terus menerus berdusta kepada kita tentang sifat
Bapa yg mengasihi, musuh memberitahu kita bahwa Bapa itu kejam, pemarah, angkuh dan tidak sabar juga selalu
kecewa kepada kita
Bapa adalah kasih...
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 11
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Kej 1:26)Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala
binatang melata yang merayap di bumi."
Ada 4 kunci penting yg akan kita pelajari minggu ini, untuk menemukan hubungan intim dengan Bapa Surgawi.
Jika kita mengerti prinsip ini, kita bisa mulai menerobos kebohongan2 dan ketakutan yg menghalangi kita dari benar2
dan mempercayai Bapa yg mengasihi kita tanpa syarat.
1. Gambar diri membantu menentukan kedalaman keintiman kita
Kita diciptakan dalam gambar Bapa dan Bapa adalah kasih.
Jika kita tidak nyaman dengan Bapa, kita tidak nyaman dengan kasih, jika kita tidak nyaman dengan kasih, kita tidak
akan nyaman dengan diri sendiri, jika kita tidak nyaman dengan diri sendiri, maka kita tidak akan nyaman dengan
orang lain.
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Jika kita tidak percaya bahwa kita bisa dikasihi, kita akan sulit menerima kasih karunia dan perkenan Bapa yg diberikan
kepada kita dengan cuma2, dan mungkin sulit menikmati hubungan2 yg sehat dengan orang lain jika kita memandang
diri sendiri dalam cara yg berbeda dengan cara Bapa memandang kita
Apakah kita dapat melihat diri kita sendiri sebagai mahluk yg diciptakan dalam gambar Bapa?
Atau kita mempercayai kebohongan yg mengatakan bahwa kita tidak perlu mengekspresikan kasih
Jika Bapa adalah kasih, maka kita pun adalah mahluk kasih
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 12
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yoh 5:19) Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat
mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan
Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.
2. Mengenali kebutuhan kita akan keintiman
Meskipun mungkin kita berpikir bahwa kita perlu mandiri dan mencukupi diri untuk bertahan hidup, kita tidak diciptakan
untuk hidup tanpa Bapa atau orang lain.
Bahkan Yesus sendiri yg adalah gambaran Allah bergantung pada BapaNya.
Melalui ketergantungan ini, Bapa telah memberikan semua kekuasaan dan otoritas.
Sebagai manusia, kita telah diciptakan dengan kebutuhan akan keintiman, untuk mengenal dan dikenal. Dan
rencanaNya yg sempurna adalah menyediakan kita sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan itu.
Mengapa kita perlu menjadi mahluk yg penuh kasih dan intim?
Karena kita diciptakan untuk kasih....
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Bapa ingin kita memiliki hubungan yg intim denganNya, tetapi sebuah hubungan intim yg benar dengan Bapa tidak
akan mengorbankan keintiman dengan pasangan dan keluarga kita.
Hubungan intim dengan Bapa melahirkan hubungan intim dengan pasangan dan keluarga kita...
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 13
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Rom 8:16) Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.(17) Dan jika kita
adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang
akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita
juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
3. Menerima tanggung jawab kita akan keintiman
Banyak masalah hubungan yg kita alami adalah hasil dari ketidakmauan kita untuk saling mengenal dan dikenal. Ini
biasanya terjadi karena kita telah dilukai atau dikecewakan pada beberapa titik dalam hidup kita, dan kita tidak ingin
mengambil resiko lagi.
Sehingga kita menutup diri dan menyalahkan orang lain yg menyakiti kita.
Didalam Yesus kita mewarisi semua hal yg telah hilang saat kejatuhan, bukan hanya kesembuhan, sukacita,
keselamatan tetapi juga kapasitas untuk mengasihi dan dikasihi secara penuh.
Sebagai orang Kristen, apa pertanyaan paling penting yg bisa kita tanyakan tentang diri kita?
"Bapa, bagaimana saya bisa menerima KasihMu dan memberikannya kepada orang berikutnya yg saya ketemui?"
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Tanggung jawab kita saat ini adalah, memastikan kita menerima kasih Bapa dalam hidup kita dan memberikan
keintiman itu kepada pasangan dan orang2 disamping kita, supaya bumi penuh kemuliaanNya
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 14
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Rom 13:8) Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab
barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. (9)Karena firman: jangan berzinah,
jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman
ini, yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! (10) Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama
manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
4. Menjadi sebagaimana yg diciptakan Bapa
Begitu banyak dari kita membangun keberhargaan diri kita berdasarkan hal2 yg kita lakukan dan apa yg kita bisa capai
daripada siapa diri kita.
Kita bangun kekayaan kita....
Kita bangun kekuatan kita...
Kita bangun kepopuleran kita...
Ini adalah tipu daya yg sering kita alami...
Kasih Bapa adalah prioritas pencapaian kita, kita akan mengisi kekosongan kita ketika kita benar2 mengerti akan kasih
Bapa ini
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Saya percaya bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, Ia akan segera kembali...
Dan saya percaya ketika Dia kembali ada pertanyaan yg akan Dia tanyakan kepada saya...
"David, apakah kau mengasihi istrimu sebagimana Aku mengasihi gereja dan memberikan nyawaKu untukNya?"
"Apakah kamu menempatkan perintah agung (mat 22:37) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. (38)Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama. (39) Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri)
didepan amanat agung?" (Mat 28:19) Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,(20) dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.")
Sdr adalah kasih...
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 15
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 18:1) Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud; dan Yonatan
mengasihi dia seperti jiwanya sendiri.
Yoh 15:(13) Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. (14) Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. (15) Aku tidak
menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu
sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.
Ada satu hubungan yg saya percaya terjadi didalam kehidupan Daud, yg mana Bapa mau kita belajar dari peristiwa
itu...
Dari peristiwa itu Bapa mau mengatakan bahwa Bapa seperti sahabat buat kita...
Dan Diapun mau agar kita bisa menjadi sahabat bagi orang2 yg ada disekitar kita...
Bapa tahu bahwa Daud membutuhkan seorang sahabat karib untuk mengiringnya melalui lembah yg ada didepannya.
Dalam hidup, sahabat karib sedikit jumlahnya.

~ 37 ~

Seringkali kita hanya mempunyai 1 atau 2 biasanya tidak lebih dari tiga didalam seluruh kehidupan kita.
Ada sesuatu mengenai sahabat karib yg membuat jiwa kita berpadu, itulah yg kita sebut dengan keluarga atau satu roh
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 16
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 18:(4) Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya,
sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya.
Persahabatan yg karib mempunyai 4 karakteristik dan kita akan temukan semua ini didalam kisah Daud....
1. Seorang sahabat karib bersedia untuk berkorban
Kita tidak perlu memohon pertolongan dari seorang sahabat dekat, tepat seperti itulah Yonatan.
Yonatan ingin memberikan sesuatu yg dimilikinya dan yg berarti baginya kepada Daud.
Sahabat2 melakukan hal yg seperti itu.
Mereka tidak pernah kikir dengan milik mereka.
Kemudian, yonatan berkata kepada Daud
(1 sam 18:4 Yonatan berkata kepada Daud: "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu.")
Itulah perkataan seorang sahabat, kita tidak dapat menipu seorang sahabat, dia tidak menyimpan sesuatu.
Seorang sahabat selalu ada untuk menolong kapan saja dan dengan cara apa saja yg diperlukan...
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 17
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 19:4) Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya: "Janganlah raja
berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya
sangat baik bagimu!(5) Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan TUHAN telah
memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya.
Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa
alasan?"
2. Seorang sahabat karib adalah pembela yg setia didepan orang lain.
Dia bukan teman hanya disaat kita kaya, dia tidak mengatakan hal2 yg tidak baik tentang kita ketika kita tidak ada.
"Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya," hal itu sangat penting, karena Saul bukan
hanya raja dan ayah Yonatan, tetapi juga, pada waktu itu, Saul memutuskan untuk menjadi musuh Daud. Tetapi
Yonatan berdiri dihadapan ayahnya dan berkata "pa, kau salah menilai Daud" sebenarnya dia tidak hanya membela
sahabatnya dia juga menegur ayahnya karena tindakannya kepada Daud
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Sungguh Yonatan adalah sahabat yg baik, tidak ada kepicikan, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan, lagipula
Yonatan sebagai putera Saul dapat menjadi pewaris yg kuat.
Mungkin dia juga menginginkan pujian dari rakyat, tetapi yonatan tetap berdiri membela sahabatnya melawan ayahnya
sendiri, yang telah siap mengambil nyawa Daud.
Inilah yg kita sebut teologia paling dasar, hal ini memberikan dasar kepada iman kita, yonatan berdiri membela Daud
karena ia adalah sahabatnya
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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The Seeker 18
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 20:41) Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu; ia sujud dengan mukanya ke
tanah dan menyembah tiga kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri.
3. Sahabat karib saling memberikan kebebasan total untuk menjadi diri mereka sendiri.
Ketika kita memiliki sahabat sahabat sedekat ini, yg jiwanya berpadu dengan jiwa kita, kita tidak perlu menjelaskan
mengapa kita melakukan hal yg kita lakukan, kita hanya melakukannya saja...
Ketika hati kita hancur, kita dapat mencurahkan segala perasaan kita kepadanya dan dia mengerti.
Dia tidak akan menghadapkan kita dengan kesedihan kita atau membagikan 3 ayat kepada kita kemudian menyuruh
kita untuk berdiri tegak.
Ketika sahabat baik sedang berduka, biarkan dia berduka, jika seorang sahabat merasa ingin menangis biarkan dia
menangis, jika dia ingin mengeluh biarkan dia mengeluh, seorang sahabat baik tidak menutup2i, dia selalu bersama
dengan kita, kita dapat menjadi diri kita sendiri....
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 23:15) Daud takut, karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang
gurun Zif di Koresa, (16)maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan
kepercayaan Daud kepada Allah
4. Seorang sahabat adalah sumber dorongan yg tetap
Pikirkanlah itu...
Ada seorang pembunuh yg mengejar Daud dan namanya adalah Saul.
Daud sedang berada dipadang gurun, dan kapan saja, dibalik semak atau batu atau bukit manapun, Saul dan
orang2nya mungkin sedang menunggu untuk membunuhnya.
Saul yg kejam dan penuh dengan kebencian menghantui hidup Daud.
Dan apa yg dilakukan okeh Yonatan?
Dia menguatkan Daud...
Sahabat seperti inilah yg harus dimiliki, dia mendatangi Daud pada momen yg paling rendah dalam kehidupan Daud,
sedang ketakutan, sedang terkepung, sedang terhalang, disepanjang belantara dan dia memberi dorongan kepadanya
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Seorang berkata "kesepian adalah kata yg paking menyedihkan dari semua kata" bahkan Yesus mengelilingi dirinya
sendiri dengan sahabat2Nya.
Persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan yg sejati, persahabatan dimana dua orang menemukan diri
mereka sendiri, itu adalah persahabatan yg sehat, relasi yg menghormati Allah...
Hal yg sama yg Bapa mau lakukan buat sdr...
Dia menyebut dirinya sahabat bagi sdr dan saya...
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 sam 18:14) Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab TUHAN menyertai dia.
Satu lagi yg bisa kita pelajari dari Daud....
"Daud berhasil disegala perjalanannya"
Kata berhasil didalam bahasa aslinya disebut sakal.
Saya menemukan dua hal yg membuka wawasan mengenai istilah tersebut. Amsal 10:19) Di dalam banyak bicara
pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi (sakal)
Seorang yg berakal budi (yg berhasil), tahu bagaimana menjaga mulutnya tertutup. Dia dapat menjaga kepercayaan
ketika orang2 berkata "dengar, jangan ceritakan itu" itulah karakteristik lainnya dari seorang sahabat baik.
Seorang sahabat baik bisa dipercaya dengan detil2 hidup kita dia tetap menjaga mulutnya tertutup.
Lebih jauh lagi, ketika dia membuka mulutnya, dia membukanya dengan bijaksana. Itulah tanda seorang yg sakal
itulah Daud
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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...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Ams 21:11) Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak
diberi pengajaran (sakal), ia akan beroleh pengetahuan.
Wawasan yg kedua, orang yg sakal adalah orang yg dapat diajar.
Daud adalah orang yg seperti itu, dia bijaksana karena dia menjaga bibirnya, dan dia menyimpan roh yg dapat diajar.
Secepat apapun kenaikan pangkat atau setinggi apapun pengaggungan itu, kita tidak boleh kehilangan sifat dapat
diajar.
Kita tidak bisa mencapai suatu tingkatan dimana kita berada diatas kritikan atau kita tidak lagi membutuhkan masukan
dari orang lain.
Dan sebenarnya ada saat2 ketika pelajaran yg paling baik dapat dipelajari dari musuh2 kita
Orang yg mau diajar itu juga orang yg rendah hati, kerendahan hati mendatangkan berkat
Maz 25:(9) Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada
orang-orang yang rendah hati.
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Maz 37:(11) Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang
berlimpah-limpah.
Maz 149:(4) Sebab TUHAN berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan
keselamatan.
M: melakukan
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita...
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal...
Satu lagi ya...
Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa...
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)
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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