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"A better me" (intro)
Halleluya...
Saya sangat bersyukur buat pewahyuan yg Bapa berikan untuk kita didalam
kampanye "A new me"
Saya sangat percaya, lewat pewahyuan ini, kita bisa sama2 menikmati apa yg
Bapa sudah siapkan bagi kita...
Setelah kita mengakhiri kampanye "A new me" seperti luar biasanya saya terus
tanya Bapa, apa yg mau Dia berikan buat kita...
Tiba2 kalimat "A better me" muncul...
Apa sih isi hati Bapa lewat kampanye "A better me" ini?
1. Sama seperti Yesus datang kedalam dunia untuk memberikan hidupNya,
demikian juga kita datang kedalam dunia
Mark 10:45) Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak
orang."
Yoh 10: 10b "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan."
2. Memberi adalah sarana untuk menolong kita menjadi "A better me"...
Fil 2:4) dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. (5)Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus, (6) yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan
dengan Allah itu sebagai milik yang
harus dipertahankan, (7) melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan
mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. (8) Dan
dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat
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sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. (9) Itulah sebabnya Allah
sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala
nama, (10) supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, (11) dan segala lidah
mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!
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."
"We make a living by what we get. We make a life by what we give"
Winston Churchill
3. Memberi adalah sebuah kekuatan yg luar biasa...
Amsal 11:24) Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang
menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
2 kor 9:(6) Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit
juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.
Saya sangat percaya....
Jika kita sama2 menghidupinya...
Apa yg menjadi janjiNya di tahun ini Yes 60:1-22...
Pasti tergenapi didalam kehidupan kita...
Selamat menikmati...
Jesus loves you so much...
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"A better me" 1
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mark 10:45) Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak
orang."
Ketika kita tau bahwa didalam kita ada Roh Kudus yg besar...
Ada Roh yg membangkitkan Yesus dari kematian...
Apalagi yg harus kita kerjakan?
Apakah Roh itu hadir untuk memuaskan segala keinginan kita?
Apakah Roh itu hadir untuk menggenapi semua mimpi2 kita yg sudah lama kita
impikan?
Apakah Roh itu hadir untuk kita dan selalu untuk kita dan kel kita?
Jika Roh itu hanya ada untuk memuaskan segala keinginan kita, maka kita pasti
akan mati oleh karena ke egoisan kita yg selalu mau mementingkan diri kita
sendiri...
Halleluya....
Roh kudus hadir didalam kehidupan kita...
Agar kita menjadi serupa dengan Yesus...
Agar kita menjadi jawaban bagi dunia ini...
Agar kita bisa mengekspresikan Terang dan garam bagi banyak orang...
Agar melalui hidup kita nama Bapa dipermuliakan....
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Cuma yg menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar semua kuasa yg kita
punyai ini dapat terekspresi keluar?
Tidak ada cara yg lain, selain kita harus menjadi serupa dengan Yesus, yaitu
mau memberikan hidupNya bagi banyak orang...
Fokus untuk "Memberi..."
Sebab "Memberi" Adalah jawaban untuk memanifestasikan kuasaNya didalam
kehidupan kita...
Sebab "Memberi" adalah jawaban untuk kita menjadi "A better me"
Rindukah sdr menjadi "A better me?"
Rindukah sdr untuk "Memberi?"
Jesus loves you so much...
Thank you
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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"A better me" 2
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Fil 2:3) dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain
lebih utama dari pada dirinya sendiri;
Ketika kita hidup menurut prinsip Firman Tuhan, kita pasti menikmati
pertolongan demi pertolongan dan berkat demi berkat mengalir dalam hidup
kita.
Hukum dunia mengajarkan bahwa semakin banyak kita mengambil, semakin
banyak yg kita miliki, semakin kayalah kita...
Namun hukum kerajaan Sorga adalah, semakin banyak kita memberi, semakin
banyak kita menerima.
Saat kita menempatkan Tuhan diatas segala2nya dan memperhatikan
kepentingan sesama, Tuhan yg akan memperhatikan kita. Tuhan sanggup
melakukan lebih banyak dari apa yg bisa kita lakukan.
Mungkin selama ini kita telah menempatkan diri kita sendiri pada urutan
pertama, lalu Tuhan dan sesama kita, ini saatnya untuk kita menempatkan
Tuhan pada urutan yg pertama, demikian juga kita harus memikirkan
kepentingan sesama.
Jangan biarkan keserakahan menguasai kita, melainkan belajarlah untuk
peduli...
Tuhan tidak akan pernah menahan berkatNya dan pertolonganNya kepada
mereka yg bersungguh hati mengutamakan Dia.
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Tuhan juga tau bagaimana membalas kebaikan dan kepedulian kita kepada
kepentingan sesama.
Ketika kita menempatkan diri sendiri pada urutan terakhir maka Tuhan akan
menempatkan kita pada posisi pertama di pemandanganNya...
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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"A better me" 3
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Yoh 15:(13) Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang
memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Memberi kepada sesama adalah kesenangan yg tidak bisa digambarkan.
Sukacita akan kita rasakan ketika kita menjangkau keluar dan menolong orang
lain.
Apakah dengan memberikan bantuan keuangan atau sekedar menyingsingkan
lengan baju dan membantu dengan bergotong royong, tindakan memberi
mempunyai ganjaranya sendiri?
Ketika kita terlebih dulu memberi, kebutuhan2 pribadi kita sendiri secara
otomatis akan diperhatikan.
Bagaimanapun, memberi adalah pekerjaan Tuhan. Itulah Ke Kristenan dalam
bentuk tindakan...
Dengan memiliki sikap memberi, kita berarti memperlihatkan hakikat karakter
Yesus, karena natur-Nya memang senantiasa lebih memikirkan orang lain
daripada diriNya sendiri, Dia telah merendahkan diriNya dan taat sampai mati....
Kita menjadi sangat serupa dengan Tuhan apabila kita lebih memikirkan orang
lain daripada diri sendiri.
Tidak ada kasih yg lebih besar daripada itu...
Banyak ayat didalam Alkitab yg berbicara tentang memberi. Ayat2 itu
mengajarkan cara memberi, kapan harus memberi, kemana harus memberi,
mengapa kita harus memberi, dan apa yg harus diberikan. Semua ayat itu tidak
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dimaksudkan agar kita berkecil hati, tidak untuk menyalahkan kita ataupun agar
kita kehilangan semangat. Semua ayat itu dimaksudkan untuk membuat kita
bahagia, bersukacita, dan merasa sejahtera....
Sangat menakjubkan, apapun caranya, jika kita menjadi seorang yg suka
memberi...
Orang2 yg tidak berbahagia dalam hidup adalah mereka yg menyimpan
segalanya untuk dirinya sendiri, mereka adalah orang2 yg tidak puas dan egois,
hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan mengejar segala keinginan
mereka sendiri...
Memberi itu menyenangkan!
Memberi itu mengairahkan!
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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"A better me" 4
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Kis 20:35) Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa
dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan
harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan:
Adalah lebih berbahagia memberi dari pada menerima."
Orang yg memberi lebih diberkati atau lebih berbahagia ketimbang menerima.
Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika kita menerima
sesuatu dari orang lain, bersyukurlah kepada Tuhan akan hal itu, tetapi
ingatlah: orang yg memberi kita lebih diberkati atau berbahagia ketimbang
kita...
Orang itu lebih berbahagia...
Jadi, menerima memang berbahagia tetapi memberi jauh lebih berbahagia.
Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, demikian kata Tuhan...
Lebih berbahagia berarti Tuhan lebih memberkati kita. Itulah maksudnya. Lebih
berbahagia karena Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Jika kita
memperoleh sesuatu pemberian, itu adalah berkat. Namun, itu saja yg menjadi
berkat kita. Orang yg memberi kita akan menerima berkatNya dari Tuhan.
Ketika kita menerima, contoh: kita di berikan pakaian, kita sedang menerima
berkat jasmani, orang yg memberi kita pakaian kehilangan pakaian itu, tetapi ia
mendapatkan berkat rohani...
Lebih berbahagia memberi daripada menerima karena hal itu lebih
menyenangkan hati Tuhan....
Mat 5:7)Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh
kemurahan.
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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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"A better me" 5
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Amsal 14:31) Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi
siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia.
Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memberi, terutama orang yg
berkekurangan. Itulah cara memuliakan Tuhan...
Memberi lebih menyenangkan hati Tuhan karena perbuatan itu merupakan
ungkapan dari iman dan kasih. Memberi merupakan ungkapan iman karena
orang yg memberi kepada Tuhan tidak mencari keuntungan materi.
Kita harus memiliki iman untuk dapat melakukan itu.
Orang yg menaruh uang misalnya, dikotak persembahan demi kasihnya kepada
Tuhan dan bukan sekedar demi memenuhi rasa tanggung jawab saja, berarti
sedang memberi dengan dilandasi oleh iman.
Jika dia tidak memiliki iman, ia tidak akan menaruh uang tersebut disana. Ia
menaruh uang disana karena ia mengharapkan berkat rohani dan bukan berkat
jasmani. Ia tau bahwa ia tidak akan memperoleh keuntungan materi dari uang
persembahan itu.
Orang seperti ini mengungkapkan kenyataan tentang imannya didalam Tuhan
karena ia mencari balasan dari Tuhan. Mereka mengharapkan kerajaan Allah.
Itulah iman, ia tidak mencari balasan dari manusia, tidak ada orang tanpa iman
yg dapat melakukan hal ini.
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Itulah ungkapan iman dan sekaligus ungkapan kasih. Orang yg hanya ingin
menerima tanpa mau memberi berarti tidak memiliki iman dan kasih. Namun,
orang yg memberi dan memandang bahwa lebih berbahagia memberi daripada
menerima membuktikan iman dan kasihnya...
Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima karena keajaiban dibalik
"memberi" suatu rahasia yg hanya diketahui oleh orang2 yg berjiwa besar....
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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"A better me" 6
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mat 5:7)Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh
kemurahan.
Memberi itu menyehatkan!
Dr Allan Kuts mengadakan penelitian yg melibatkan 3000 sukarelawan,
mengambil kesimpulan, "memberi dan menolong orang lain dapat mengurangi
rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan
kesehatan"
Prof David Mc Clelland juga menambahkan, "melakukan sesuatu yg positif
terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh,
sebaliknya orang kikir cenderung terserang penyakit"
Mengapa demikian? Karena orang kikir biasanya cinta uang, bila uangnya
sedikit berkurang ia akan stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yg
akan mengurangi kekebalan tubuh
Memberi dapat memperpanjang umur!
James Hous dalam risetnya menyimpulkan, "menolong orang lain secara
sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup"
Rockefeller adalah orang kaya yg tidak berbahagia dan sulit tidur. Dokter
memfonis hidupnya tidak akan lama. Lalu ia memutuskan untuk mengubah
hidupnya untuk menolong orang2 miskin.

16

Apa yg terjadi?
Kesehatannya membaik dan berlawanan dengan pemeriksaan dokter. Ia hidup
sampai umur 98 tahun sebagai ahli filantropi dan dermawan yg terkenal...
Seorang operator telp di Perancis bercerita, "aku baru saja mengirim uang
525 francs untuk komunitas cinta kasih di india, dan menitipkan untuk korban
perang. Jumlah ini kurang lebih senilai dengan makan malam ku selama satu
bulan. Ku putuskan untuk tidak makan malam selama sebulan, dan aku yakin
akan baik2 saja, aku dalam kondisi yg sangat sehat dan tidak makan malam
selama sebulan tidak akan membunuhku"
(Fruitful life for His Glory, Maruli Pardamean)
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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"A better me" 7
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
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.
Memberi mendatangkan kebahagiaan yg luar biasa!
Saat kita mengulurkan tangan untuk menolong sesama dan berbagi dengan
kehidupan mereka, kita akan merasakan kebahagiaan yg mendalam dan hidup
jauh lebih berarti.
Setiap orang yg suka memberi tidak pernah kekurangan. Ia akan membaikan
orang lain, dirinya sendiri dan menyenangkan hati Tuhan...
Cobalah untuk mengawali hari2 kita dengan niat untuk memberi. Mulailah
dengan sesuatu yg kecil yg tidak terlalu berharga...
Mulailah dengan senyum...
Mulailah dengan menyapa orang lain terlebih dulu "selamat pagi pa, selamat
pagi bu"
Atau kita bisa mengumpulkan beberapa uang receh yg tercecer, baju2 yg sudah
tidak terpakai dan memberikannya kepada orang2 yg memerlukannya...
Bagaimana dengan memberikan pengampunan kepada orang yg bersalah
kepada kita?
Sadar atau tidak sadar dengan memberi kita menolong diri kita sendiri untuk
lepas dari "egosentris" yakni "hidup yg berpusat pada diri sendiri" itulah inti
kejatuhan manusia dan belenggu abadi
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Dalam banyak budaya, seringkali seseorang yg memberi itu dianggap harus
orang kaya. Orang miskin tentulah tidak bisa memberi. Sebenarnya, pola pikir
semacam ini menutupi kekikiran yg halus.
Alkitab mengajarkan bahwa kasih bersifat memberi. Terang sifatnya memberi.
Garam sifatnya memberi. Kasih memberi dan berkorban...
Allah Bapa sendiri menyatakan kasihNya yg teramat besar bagi dunia ini dengan
memberikan Yesus Kristus puteraNya yg tunggal untuk mati ganti kita, manusia
berdosa agar kita diselamatkan
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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"A better me" 8
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Amsal 22:9) Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya
dengan si miskin.
Amsal 12:2) Orang baik dikenan TUHAN, tetapi si penipu dihukum-Nya.
Orang yg sungguh telah mengalami betapa besarnya berkat pemberian Allah,
yaitu Yesus Kristus, dalam hidupnya tahu apa artinya memberi bagi pekerjaan
Tuhan....
Ada orang Kristen yg takut miskin dan kekurangan jikalau ia memberi. Orang
itu sangat mungkin belum menghayati kasih Allah yg bersifat memberi,
karenanya sampai kapanpun, orang tersebut tidak akan mengalami berkat
memberi dan hidup yg berkelimpahan...
Memberi untuk pekerjaan Tuhan tidak harus menunggu sampai kaya atau
berkecukupan. Memberi, jika dimulai dari hati yg mengasihi Tuhan, pastilah
tidak "main hitungan2" dengan Tuhan, tidak kikir.
Amsa 28:22) Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak
mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan.
Orang yg kikir adalah orang yg mencintai uang. Orang2 yg tidak kaya pun bisa
mencintai uang dan menjadi kikir. Orang yg hati dan pikirannya telah diubah
oleh Injil akan menjadi seorang pemurah untuk pekerjaan kerajaan Allah
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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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"A better me" 9
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 Yoh 3:17)Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya
menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? (18) Anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi
dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Kita cenderung menuntut orang lain untuk memberi, tetapi sering kita sendiri
enggan memberi. Ada beberapa sebab orang susah untuk memberi, urutannya
adalah sebagai berikut:
Kita ini manusia berdosa. Kita yg percaya kepada Kristus sudah ditebus dan
utang dosa sudah dihapus.
Namun kecenderungan berdosa masih ada dalam diri kita.
Kecenderungan kita adalah mementingkan diri.
Terus terang kita tidak rela melihat orang lain lebih beruntung, lebih menikmati
hidup dan lebih baik dari kita.
Padahal memberi menuntut pengorbanan dari kita.
Sering memberi itu juga berarti mengorbankan hak yg kita miliki. Saya berhak
atas gaji saya sepenuhnya karena hasil kerja saya. Memberi berarti
mengorbankan hak atas penghasilan saya demi orang lain. Nah, kebanyakan
orang tidak menyukai itu karena lebih terpaku pada hak dan kepentingan diri
sendiri
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Sebetulnya ada banyak manfaat ketika kita memberi kepada orang lain. Kita
mempunyai Tuhan yg murah hati dan suka memberi. Ketika kita memberi, kita
percaya Tuhan menyukainya. Hidup kita pun menjadi lebih bermakna. Karena
kita diciptakan bukan sekedar hidup buat diri kita sendiri...
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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"A better me" 10
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Ef 2:(10) Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya
kita hidup di dalamnya.
Jadi, kalau kita mempunyai iman yg menyelamatkan, kita akan dilahirkan
kembali. Dan kalau kita dilahirkan kembali, kita akan digerakan seperti Yesus,
menjadi serupa dengan Dia, dan akan memiliki perbuatan yg baik, karena Yesus
telah melakukannya.
Menurut ayat diatas, Allah telah mempersiapkan kita supaya kita dilahirkan
kembali, supaya melalui iman, kita melakukan perbuatan yg baik karena Yesus
Kristus.
Dengan kata lain, tujuan kita diciptakan sebagai manusia baru adalah agar kita
berbuat baik. Inilah yg dikatakan oleh ayat diatas, bahwa kita diciptakan untuk
melakukan perbuatan baik.
Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik
merupakan bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru.
Perbuatan baik adalah bukti bahwa kita menjadi baik...
Dengan demikian iman dalam Kristus secara tidak terelakan memimpin kita
kepada perbuatan baik, karena untuk tujuan inilah kita diciptakan
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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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"A better me" 11
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Fil 4:19) Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.
Kata keperluanmu berbicara tentang sandang pangan dan papan bukan
keinginan atau hal kedagingan...
Mat 7:7) "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Wujudkan rasa kasih kita dalam tindakan nyata sebagai hadiah terbaik. Jangan
takut untuk memberi, karena memberi adalah langkah pertama untuk
menerima.
Mana ada petani yg bisa menuai, jika mereka tidak pernah menabur?
Selama ada kesempatan, marilah kita menjadi orang yg murah hati!
Berikanlah kebaikan...
Berikanlah perhatian...
Beri dan beri...
Jangan hanya mau memberi jika ada keuntungan...
Hidup ini seperti gema, apa yg kita keluarkan akan kembali kepada kita.
Kita akan menuai hasil dari hal yg telah kita tabur. Memang terkadang ada jeda
waktu yg cukup lama antara masa menabur dan menuai, tetapi jangan terlena
masa tuaian pasti akan tiba dan biasanya tuaian kita akan lebih besar dari hal
yg kita taburkan....
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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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"A better me" 12
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 pet 4:9) Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungutsungut.
Luk 6:30) Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah
meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
Sering kali manusia memberi sesuatu kepada orang lain untuk dihormati. Atau,
orang memberi untuk diberi kembali. Ini yg diistilahkan dengan do ut des:
memberi supaya diberi. Tentu saja pemberian seperti ini tidak tulus.
Pemberian seperti ini mengandung pamrih, supaya dibalas dengan pemberian
pula.
Karena itu, kita mesti belajar untuk memberi dengan tulus, dengan sepenuh
hati. Pemberian yg dilakukan dengan tulus biasanya tidak mengharapkan
balasanya. Balasan itu akan datang dengan sendirinya, kalau orang memberi
dengan hati tulus. Pemberian yg didasari oleh pamrih biasanya mengganggu
hati dan pikiran orang. Orang selalu berpikir, kapan ia akan mendapatkan
kembali apa yg hilang itu.
Apa yg diperbuat dasarnya selalu murni demi kebaikan tetapi juga tulus dan
ikhlas, tanpa adanya niat2 untuk dikenang, diagungkan atau dipuji. Siapapun yg
butuh bantuan, tanpa dianjurkan atau diminta, akan selalu siap setiap saat
memberikan bantuan. Kita disenangi banyak orang, kita mendapat dukungan
dari masyarakat dan hal ini sebenarnya yg membantu kesuksesan dan
kemajuan bisnis kita.
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Orang yg memberi dengan tulus akan mempunyai relasi yg lebih banyak dari
orang lain dan ini tentu akan membawa berkah...
Sebagai anak2 Tuhan kita harus memberi dengan hati yg tulus, karena
pemberian yg tulus itu membuat kita bahagia...
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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"A better me" 13
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Luk 21:(1) Ketika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya
memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. (2) Ia melihat
juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. (3) Lalu Ia
berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih
banyak dari pada semua orang itu.(4) Sebab mereka semua memberi
persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari
kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."
Didalam kisah diatas, dikisahkan seorang janda miskin memberi dengan tulus
dan Tuhan berkenan kepadanya...
Suatu hari ada seorang janda miskin yg memasukan sejumlah uang kedalam
kotak persembahan. Ia memberikan semua kepunyaannya. Waktu itu Yesus
menyaksikan peristiwa itu. Ia juga melihat orang2 kaya yg memberikan uang
persembahan dalam jumlah yg banyak...
Lantas Yesus berkata kepada murid2Nya, "kalian lihat apa yg diperbuat oleh
janda miskin itu? Ia memberikan seluruh yg dimilikinya. Dia juga memberikan
seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itulah pemberiannya yg terindah. Tidak seperti
orang kaya itu."
Murid2nya bingung mendengarkan penjelasan itu. Bagi mereka, pemberian yg
paling baik adalah pemberian orang2 kaya itu. Mengapa? Karena dengan cara
itu, mereka dapat membantu kebutuhan hidup banyak orang.
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Namun, Yesus tidak setuju dengan apa yg sedang mereka pikirkan. Menurut
Yesus, orang2 kaya itu memberi dari kesombongan mereka. Orang2 kaya
memberi untuk mendapatkan pujian. Mereka memberi supaya dilihat orang....
Lain dari pemberian janda miskin itu, ia memberikan seluruh hidupnya. Ia
memberikan seluruh jerih payahnya, karena itu, Yesus memuji pemberian janda
miskin itu. Meskipun tidak banyak ia memberi persembahan, ia menjadi orang
yg berbahagia. Ia memberikan seluruh hidupnya 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...
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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"A better me" 14
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
2 kor 8:12)Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan
diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Kita tidak akan pernah kekurangan setelah memberi dengan kerelaan hati dan
sukacita, Tuhan justru akan terus melipatgandakan agar selain kita mampu
mencukupi kebutuhan kita, tetapi terlebih pula agar kita mampu memberkati
orang lain lebih dan lebih lagi.
Kita diberkati untuk memberkati, kita diberi untuk memberi. Hati yg
bersukacita dalam memberi tidak akan memandang kekurangan atau
keterbatasan diri sendiri, tetapi mampu melihat dengan penuh rasa syukur
bagaimana Tuhan telah memberkati kita...
Ajaran Yesus jelas, yaitu berpusat pada "Kasih" kalau begitu, menjadi
sederhana: kita betul2 menjadi murid2 Yesus kalau kita melakukan perbuatan
kasih itu: memberi!
Memberi adalah cara terbaik, tetapi jauh lebih baik jika memberi karena hati yg
mengasihi...
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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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"A better me" 15
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Ul 15:11) Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu;
itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau
membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin
di negerimu."
Rom 12:13) Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah
dirimu untuk selalu memberikan tumpangan!
Ada beberapa alasan mengapa kita memberi:
1. Untuk menolong orang2 kudus sebagai jemaat Tuhan, orang asing (siapa saja
yg memerlukan pertolongan) dan semua orang miskin termasuk hamba2 Tuhan
yg miskin yg memerlukan bantuan
2. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama, sesuai perintah
Tuhan kasihilah sesamamu
1 yoh 4:21) Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia
harus juga mengasihi saudaranya.
3. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan supaya dunia tau bahwa Tuhan dan
kerajaan Sorga lebih penting dari segalanya.
Mat 5:16)Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di
sorga."
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Kehadiran setiap orang percaya di dunia ini untuk menjadi terang bagi
lingkungan sekitar. Kita dapat berfungsi sebagai penerang dunia karena
memiliki Kristus, yg adalah terang dunia.
Namun, terang Kristus seharusnya bercahaya untuk semua orang. Terang, yg
bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan, itu terungkap melalui hubungan
pribadi dengan sesama, dimana kita ditempatkan, kita ditetapkan untuk menjadi
pribadi yg membawa terang.
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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"A better me" 16
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Luk 18:22) Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi
yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu
kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga,
kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."
4. Supaya mendapat upah baik dibumi dan di Sorga
5. Memberi untuk menyenangkan hati Tuhan bukan untuk mengharapkan
sesuatu dari Tuhan, bukan memberi dengan sikap yg keluar dari hati karena
keserakahan berharap Tuhan memberikan kembali sesuatu karena pemberitaan
itu.
Memberi berdasarkan dorongan keibaan hati yg ditimbulkan oleh imbauan
emosional untuk membantu. Mereka merasakan tanggung jawab moral pribadi
untuk melakukan apa yg dapat mereka capai setiap hari guna membantu orang
yg mengalami kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, dan kesulitan lainnya. Inilah
jenis pemberian yg menyenangkan Allah.
Ibr 13:16) Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab
korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
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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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"A better me" 17
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 kor 16:1) Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu
berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada Jemaatjemaat di Galatia. (2)Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu
masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan
menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau
aku datang.
Alkitab mengajarkan bahwa pemberian dalam ajaran Kristen adalah bentuk
penyembahan.
Dalam ayat diatas, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa
pengumpulan dana mereka adalah sebuah bentuk penyembahan, yg merupakan
bagian dari ibadah rutin mereka pada hari Tuhan.
Ketika kita memberikan persembahan, kita sedang menyembah Tuhan yg maha
kuasa menurut FirmanNya. Perhatikan baik2, disini Paulus berbicara mengenai
"persembahan untuk orang2 kudus" pemberiaan ini diberikan melalui Gereja,
kepada Gereja dan untuk Gereja
Alkitab mengajarkan bahwa pemberiaan orang Kristen seharusnya sesuai
dengan apa yg mereka miliki...
1 kor 16:2"...hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu
peroleh menyisihkan sesuatu..."
Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memberikan apa yg tidak kita miliki,
atau memberikan sumbangan melebihi kemampuan 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...
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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"A better me" 18
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
2 Kor 9:7) Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita.
Dalam perjanjian baru, Paulus mengajarkan memberi dengan sukarela, atau
jangan ada perintah dan paksaan. Jadi yg harus memutuskan jumlah adalah
diri sendiri...
2 kor 8:8)Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan, dengan
menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji
keikhlasan kasih kamu.
Pemberian haruslah dilakukan dengan tulus dan ikhlas
2 kor 9:7) Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita.
Bukan hanya tulus dan ikhlas. Namun, kita harus memberi dengan sukacita....
Tuhan mengasihi orang yg memberi dengan sukacita, jadi kita harus memberi
sesuai hati kita bukan karena paksaan...
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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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"A better me" 19
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Amsal 11:(24) Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang
menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
2 kor 9:(6) Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit
juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.
Memberi adalah sebuah kekuatan, tetapi banyak orang Kristen yg tidak
memahami hal tersebut, kebanyakan orang Kristen yg belum memahami hal
tersebut adalah karena mereka belum mengalaminya. Sebelum seseorang
mengalami tentang betapa fatalnya akibat dari ia tidak memberi, ia tidak akan
memahami hal tersebut.
Firman Tuhan itu unik, Ia hanya dapat dipahami apabila dipraktekan, itulah
sebabnya Allah menyuruh kita untuk mengujiNya didalam hal memberi
Mal 3:10) Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku,
firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkaptingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Bayangkan, mencobai Tuhan adalah sebuah dosa besar yg sangat dibenci oleh
Tuhan (1 kor 10:9) tetapi, Allah justru mengijinkan kita untuk menguji Dia. Allah
ingin kita mengalami kebenaran tersebut. Jika Allah saja menantang kita untuk
mengujiNya, berarti prinsip memberi dan menerima itu pasti....
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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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"A better me" 20
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mat 6:33) Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sekarang kita akan meneliti bagaimana mengunakan kekuatan memberi, untuk
mengalami kehidupan yg berkelimpahan. Agar kekuatan memberi bekerja
maksimal, maka ada beberapa prinsip memberi yg harus di praktekan:
1. Memberi secara holistik (menyeluruh)
Apakah kita ingin diberkati secara menyeluruh?
Berilah juga secara menyeluruh. Beberapa orang Kristen hanya senang
memberi sesuai dengan keinginan hatinya. Mereka memberi dalam area2
tertentu saja, tetapi melalikan area2 lainnya.
Akibatnya, mereka tidak berkelimpahan secara menyeluruh.
Apakah area2 yg harus kita perhatikan didalam memaksimalkan kekuatan
memberi?
Persepuluhan...
Mal 3:8) Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi
kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai
persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!
Ayat diatas mengatakan, orang yg tidak membayar persepuluhan adalah orang
yg merampok Allah, mengapa demikian?
Sebab persepuluhan adalah milik Allah.
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Berarti orang yg tidak setia membayar persepuluhan berarti ia sedang
merampok milik Allah...
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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"A better me" 21
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mal 3:10) Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku,
firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkaptingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Apakah sebenarnya persepuluhan itu?
Persepuluhan adalah suatu bentuk persembahan sulung dan kudus bagi Allah
(im 27:26-28).
Didalam Alkitab perjanjian lama semua anak2 sulung maupun binatang2 sulung
adalah kudus bagi Allah, mereka adalah milik Allah.
Apakah hanya yg sulung milik Allah? Tidak! Jika kita melihat imamat 27:26-28
dengan imamat 27:3-34 kita dapat menarik kesimpulan bahwa persepuluhan itu
adalah sama dengan prinsip sulung
Didalam perjanjian baru, sekarang kita mengerti bahwa segala hal yg kita miliki
adalah milik Tuhan (Rom 11:36)
Sebagai contoh: hari sabat adalah hari sulung buat Tuhan. Hari sabat itu adalah
milik Tuhan dan harus dikuduskan. Tetapi apakah ke 6 hari lainnya milik kita?
Tidak benar, semua hari adalah harinya Tuhan, kalau begitu kenapa kita
menguduskan hari sabat? Kita mempersembahkan hari sabat sebagai yg sulung
bagi Tuhan sebagai tanda meterai bahwa ke 6 hari lainnya atau semua hari
dalam 1 minggu itu adalah milik Tuhan.
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Apakah berkat mempersembahkan hari sabat kepada Tuhan?
Maka, seluruh hari2 dalam minggu itu termeterai bagi Allah. Itulah sebabnya
orang yg mempersembahkan hari Sabat akan menemukan bahwa ke 6 hari
lainya akan dijaga oleh Allah dan ke 6 hari tersebut menjadi lebih produktif...
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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"A better me" 22
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Mal 3:(11) Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan
dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak
berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam.
Demikian pula dengan persepuluhan, ketika kita memberikan persepuluhan
bukan berarti hanya yg 10% adalah milik Allah, sedangkan yg 90% adalah milik
kita! Semuanya adalah milik Allah.
Jadi jika kita membayar persepuluhan berarti kita memeteraikan seluruh harta
kita untuk Allah, apakah akibatnya? Allah akan menjaga harta kita
Persepuluhan adalah pagar bagi seluruh harta kita. Kita ingin memiliki harta yg
aman?
Pagarilah harta kita dengan persepuluhan, pada saat kita membayar
persepuluhan, maka pintu2 berkat dilangit telah dibukakan bagi kita.
Sekarang ketika kita sudah memiliki ladang dan sudah dipagari dengan pagar
persepuluhan yg sangat aman. Pintu2 berkat telah terbuka dan berkat2 telah
siap dicurahkan. Walaupun demikian kita belum bisa mendapatkan
pelipatgandaan mengapa?
Kita masih seperti ladang berpagar yg kosong dengan pintu berkat yg terbuka,
tetapi berkat belum tercurah...
Jika kita ingin ladang tersebut menghasilkan buah, maka kita harus menabur
benih...
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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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"A better me" 23
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
2 kor 9:6) Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit
juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. (7) Hendaklah
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita.
Benih apakah yg harus kita tabur?
1. Pemberian untuk pekerjaan Misi dan pemberitaan Injil (Rom 10:14-15, 3 Yoh
1:5-8, 2 kor 8:1-5)
2. Pemberian hasil pertama (Amsal 3:9-10)
3. Pemberian kepada pemimpin2 yg telah berkotbah dan mengajar (1 tim 5:1718)
4. Pemberian untuk fasilitas rumah ibadah (Hagai 1:4-11)
5. Pemberian untuk orang2 miskin (amsal 28:8, 27, 19:17, 22:9, yak 2:1)
6. Pemberian untuk membalas kasih orang tua (1 tim 5:4, ef 6:2-3)
7. Pemberian yg adil untuk orang2 yg sudah bekerja untuk kita (kol 3:23, 4:1)
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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.

51

"A better me" 24
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Rom 14:23) Tetapi barangsiapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum,
karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak
berdasarkan iman, adalah dosa.
2. Memberi dengan iman dan ketekunan
Kekuatan memberi bekerja ketika kita melakukannya dengan iman, bukan
dengan untung2an. Kita harus melakukannya dengan iman, sebab tanpa iman
pemberian kita adalah sia2. Imanlah yg membuat pemberian kita memiliki
kekuatan multiplikasi
Apakah tandanya kalau kita mempunyai iman?
Kita akan bersabar. Orang yg beriman pasti akan bersabar, sebab ia mengerti
prinsip tabur dan tuai.
Untuk menuai diperlukan kesabaran dalam menunggu waktu menuai...
Sama juga seperti setiap buah, misalnya buah mangga, apel, durian, mempunyai
waktu menuai yg tertentu. Demikian juga investasi kita. Kita harus bersabar
dan tidak boleh menjadi lemah didalam memberi. Setelah tiba waktunya
pastilah kita akan menuai...
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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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"A better me" 25
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita
pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
1 kor 14:26) Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bilamana kamu
berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu: yang
seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia
bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu
harus dipergunakan untuk membangun.
Halleluya...
Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan ya...
Sebelum kita mengakhiri kampanye kita, satu hal yg perlu selalu kita ingat...
Tuhan Yesus yg kita sembah dan kita cintai, Dia adalah Tuhan yg memberi...
Semua ciptaanNya mempunyai karakteristik yg sama yaitu memberi...
Demikian juga sdr dan saya, kita pun dipanggil untuk memberi...
Selama motivasi kita selalu untuk memberi, memberkati dan membangun orang
lain, maka apapun yg kita minta pasti Tuhan jawab...
Secara khusus jika kita rindu karunia manifestasi yg Roh Kudus sudah sediakan
dalam hidup kita,
Karunia itu akan bermanifestasi jika kita pakai untuk memberkati orang lain...
Jika hari ini sdr tergerak untuk menyembuhkan orang lain, mari pakai karunia
itu untuk menyembuhkan...
Jika hari ini sdr tergerak untuk melakukan mujizat untuk orang lain, mari pakai
karunia itu untuk melakukan mujizat...
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Jika hari ini sdr tergerak untuk menolong orang lain agar mereka dapat melihat
jalan keluar, mari pakai karunia hikmat itu untuk bekerja...
Tugas kita very simple cuma minta, lihat dan ucapkan syukur lalu lakukan
tanda2 ajaib...
"Tuhan Yesus terima kasih buat semua yg sudah Engkau berikan dalam
kehidupan kami, saya berdoa, saat ini...
Tuhan Yesus lawat setiap kami...
Yg sakit sembuh...
Yg miskin kaya...
Yg punya masalah Tuhan berikan jalan keluar...
Sdr diberkati Tuhan...."
Amin...
Thank you so much...
Jesus loves you...
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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