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"I believe" (intro) 

Saya bersyukur buat apa yg Tuhan  sedang buat didalam  kehidupan kita hari2 ini... 

Saya sangat percaya, apa yg di janjikanNya tahun ini, pasti terjadi didalam  kehidupan  kita... 

Saat ini pun saya sudah dapat merasakan dan melihat kegerakan itu sedang terjadi... 

Yes 60:1-22 

Setelah kita mengerti tentang "A better me" dimana Tuhan mau kita menjadi seperti Dia, Tuhan 

membukakan pewahyuan baru buat kita... 

Dimana pewahyuan ini akan menolong kita untuk benar2 mengalami apa yg sudah Dia persiapkan bagi 

kita... 

Apa sih pewahyuanNya? 

"I believe...." 

Ada banyak anak2 Tuhan yg tanpa sadar... 
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Setelah mengerti bahwa didalamnya ada kuasa yg sama yg membangkitkan Yesus dari kematian, ada 

pribadi yg sangat sakti, dan juga dapat melakukan seperti apa yg Yesus lakukan dalam hal memberi, 

tapi masih belum bisa benar2 mengalami kehidupan yg berkelimpahan... 

Mengapa itu terjadi? 

Semua itu terjadi karena kita tidak percaya... 

Contoh: Mark 5:36) Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala 

rumah ibadat: "Jangan takut, percaya saja!"  

Mengapa Ia tidak hanya berkata "percaya"? Itu karena adalah mungkin untuk percaya dan tidak 

percaya pada saat bersamaan... 

Hal ini seperti ketika kita mengikatkan sekelompok kuda dengan sebuah beban dan mengarahkan 

kuda itu untuk bergerak kekanan tetapi pada saat beramaan kita mengikat beban itu dengan 

sekelompok kuda yg lain, dan kitapun mengarahkan kuda itu berjalan ke kiri, bisa dibayangkan apa yg 

terjadi? 

Beban itu tidak akan bergerak... 

Dengan cara yg sama, banyak dari kita benar2 telah melepaskan iman dan percaya, tapi itu 

ditiadakan oleh ketidakpercayaan kita... 
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Hasilnya kita tidak mendapat apa2... 

"I believe" mengajarkan kita untuk: 

1. Percaya 

2. Bersyukur 

3. Bertanya2 

Halleluya... 

Saya berdoa dan percaya, setiap kita yg menghidupi pewahyuan ini, hidupnya tidak akan sama, 

hidupnya pasti berubah dan berbuah... 

Sekali lagi Yes 60:1-22 pasti terjadi didalam kehidupan kita... 

Jesus loves you so much 
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"I believe" 1 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Ibrani 11: (6) Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa 

berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada 

orang yang sungguh-sungguh mencari Dia 

Apakah kita menunggu sampai Tuhan membuktikan sesuatu kepada kita sehingga tidak diperlukan 

iman dipihak kita? 

Apakah kita menunggu sampai sesuatu bersifat jasmani dan alami mencapai titik dimana semua 

keraguan kita tersingkir? 

Itu tidak menyenangkan Tuhan 

Tuhan bisa saja menulis namaNya di setiap awan yg melayang2 diatas kepala kita jika Ia mau, Ia bisa 

saja membuat seekor kucing mendatangi kita dan berkata "ini yg harus kamu lakukan" 
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Ia memakai keledai bileam untuk berbicara, bukan?  Tuhan bisa melakukan apapun, tetapi 

kepercayaan kitalah yg berkenan kepadaNya. 

Ia tidak akan memaksa siapapun untuk percaya. 

Apakah sdr sedang berkata, "Oh Tuhan, buktikanlah itu kepada saya, singkirkanlah semua keraguan 

saya"? Ia tidak akan melakukannya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia ingin kita datang kepada 

yg terbaik dariNya, dan itu adalah percaya tanpa melihat... 

Yang terbaik dariNya adalah untuk kita mempercayai janji2Nya hanya karena Roh Kudus memuat 

kesaksian dan ada yg dihidupkan didalam hati kita.  Yang terbaik dari Tuhan adalah berjalan didalam 

iman, sebab Tuhan adalah Tuhan atas iman. 

Bukan karena Dia tidak mau turun kepada kita, tetapi Ia sudah turun kepada kita didalam Yesus.  Ia 

telah membuktikan segalanya melalui Kristus.  Ada lebih banyak bukti bahwa Yesus hidup, mati dan 

dibangkitkan daripada raja hidup. Ada lebih banyak bukti tentang keberadaan Yesus daripada fakta 

lain apapun didalam sejarah... 

Sekarang Ia sedang mencoba membuat kita berjalan dalam kuasaNya yg tersedia bagi kita, ada suatu 

berkat pada mereka yg mau menerima Firman dan mempercayainya, terlepas dari apa yg kita 

rasakan... 

Mari sama2 percaya... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
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"I believe" 2 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Luk 8:43)Adalah seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menderita pendarahan dan yang 

tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. (44) Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah 

jumbai jubah-Nya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya.(45)Lalu kata Yesus: "Siapa yang 

menjamah Aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus: "Guru, orang banyak 

mengerumuni dan mendesak Engkau." (46) Tetapi Yesus berkata: "Ada seorang yang menjamah Aku, 

sebab Aku merasa ada kuasa keluar dari diri-Ku." (47) Ketika perempuan itu melihat, bahwa 

perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan-Nya dan menceriterakan 

kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi 

sembuh.(48) Maka kata-Nya kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan 

engkau, pergilah dengan selamat!" 

Ayat diatas mencatat kisah wanita yg sakit pendarahan.  Orang banyak sedang mengerumini Yesus 

dari segala sisi, jadi kelihatannya aneh ketika Ia bertanya, "Siapa yg menyentuh Aku?" Banyak orang 

yg menyentuh Yesus secara fisik, tapi wanita ini menyentuh kuasaNya dengan percaya. 
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Banyak orang dalam kerumunan mungkin memerlukan kesembuhan, tapi wanita ini adalah satu2nya yg 

mendapatkan kesembuhan. 

Perbedaanya adalah kepercayaannya. 

Ia sangat percaya bahwa dia akan sembuh ketika ia menjamah Yesus saja. 

Jika kemauan untuk sembuh menentukan apakah kesembuhan terjadi atau tidak, maka semua orang 

sakit dalam kerumunan itu pastinya akan disembuhkan. 

Contoh ini mengilustrasikan bahwa bukan doa yg menyelamatkan orang sakit tetapi lebih pada "doa 

iman" 

Kesembuhan diatur oleh hukum, dan bukan oleh suatu keputusan kasus perkasus dari Tuhan 

berdasarkan perasaanNya terhadap kita. 

Wanita ini menerima kesembuhannya dengan hukum iman, sebelum Yesus tahu apapun tentang 

dia.  Kesembuhan diatur oleh hukum! 

Kita tidak akan memperoleh kesembuhan yg kita cari dengan memohon penuh semangat kepada 

Tuhan untuk mendapatkan sebuah mujizat meskipun Yesus tersentuh oleh perasaan kita.  Dibutuhkan 

iman untuk mendapatkan sebuah mujizat. 



 

14 

Bukan karena Yesus tidak tahu kebutuhan kita atau mendengar seruan kita sehingga mujizat tidak 

terjadi.  Banyak orang dalam kerumunan memiliki kebutuhan, dan mereka semua mengerumuni Yesus 

untuk semua kebutuhan itu terpenuhi.  Tetapi mujizat tidak terjadi sepanjang waktu, karena sangat 

sedikit yg tahu bagaimana hukum iman bekerja. 

Bahkan Yesus dikampung halamanya sendiri tidak bisa (bukan tidak mau) melakukan banyak pekerjaan 

berkuasa oleh karena ketidakpercayaan orang2... 

Mari tetap percaya... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 3 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Luk 7: (8) Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata 

kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia 

datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." (9)Setelah Yesus 

mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang 

mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun 

di antara orang Israel!" 

Hanya ada dua kali dalam Alkitab yg mengatakan Yesus "heran" Ia heran pada iman sang perwira 

dan pada ketidakpercayaan orang2 Yahudi. 

Yesus sendiri adalah pemulai dan penyelesai iman kita, jadi iman yg bisa membuat Yesus heran 

adalah iman yg layak dikaji. 

Sang perwira memiliki seorang hamba yg sakit, jadi ia mengirim beberapa orang untuk meminta Yesus 

datang, tetapi sebelum Yesus tiba, sang perwira keluar dan memberitahu Yesus agar jangan bersusah2 
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tapi cukup katakan sepatah kata saja maka hambanya akan sembuh. Ia percaya bahwa perkataan 

Yesus yg diucapkan sudah cukup untuk menghasilkan mujizat. 

Yesus tidak perlu datang kerumahnya, karena ia percaya kepada perkataan Yesus.... 

Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa orang yg mempercayai Firman Tuhan yg tertulis sedang 

beroperasi dalam bentuk iman yg jauh lebih tinggi daripada mereka yg membutuhkan bukti tambahan 

Iman dilepaskan oleh perkataan yg diucapkan, Tuhan melepaskan iman ketika Ia berfirman agar 

ciptaan menjadi ada 

Mari tetap percaya... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 4 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mat 14:29)Kata Yesus: "Datanglah!" Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air 

mendapatkan Yesus.  

Kita akan berpikir bahwa imam yg besar akan dibutuhkan untuk berjalan diatas air.  Namun Yesus 

mengucapkan sepatah kata, "datanglah!" Dan Petrus melakukan persis seperti yg diberitahu kepada 

dia. 

Ini diucapkan oleh pribadi yg menciptakan segala hal, dan itu sama2 memiliki kuasa yg besar seperti 

perkataan yg diucapkan kepada penciptaan. 

Kuasa untuk petrus berjalan diatas air ada didalam Firman Tuhan, demikian juga perkataan apapun yg 

diucapkan kepada kita oleh Tuhan, membawa didalamnya pengurapan dan kuasa untuk menggenapi 

perkataan itu.  Jika kita mau melepaskan kuasa itu dengan mempercayai dan bertindak berdasarkan 

perkataan itu. 
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Meskipun semua kritikan yg mungkin dilontarkan kepada Petrus karena menjadi takut dan mulai 

tenggelam, ia benar2 berjalan diatas air. Ada sebelas murid2 lainnya didalam perahu, dan sekalipun 

mereka melihat dengan jelas Yesus dan petrus berjalan diatas air mereka masih tidak berpatisipasi 

Salah satu langkah penting dalam menerima sebuah mujizat dari Tuhan adalah dengan meninggalkan 

keamanan indra natural kita (keluar dari perahu kita) dan menaruh diri kita dalam posisi dimana 

harus ada sebuah mujizat Tuhan yg menopang kita. 

Tuhan tidak pilih kasih, murid manapun bisa saja berjalan diatas air jika mereka percaya dan keluar 

dari perahu... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 5 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mat 17:(14) Ketika Yesus dan murid-murid-Nya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang 

mendapatkan Yesus dan menyembah,(15) katanya: "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan 

sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. (16)Aku sudah 

membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." (17)Maka kata 

Yesus: "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di 

antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke 

mari!" (18) Dengan keras Yesus menegor dia, lalu keluarlah setan itu dari padanya dan anak itupun 

sembuh seketika itu juga. (19)Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian 

dengan Dia, bertanyalah mereka: "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" (20) Ia berkata 

kepada mereka: "Karena kamu kurang percaya.  

Dalam Mat 17 kita dapat melihat bahwa murid2 Yesus mengalami suatu keadaan yg membuat mereka 

bingung... 

Mereka sudah melakukan apa yg biasanya mereka lakukan, tetapi tidak terjadi apa2... 
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Lalu Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus langsung menyembuhkannya... 

Ketika murid2 datang menghampiri Yesus, Yesus mengatakan bahwa kamu kurang percaya... 

Satu sisi murid2 punya iman, tetapi tetap tidak bisa melakukan mujizat... 

Kita Dapat memiliki iman dan ketidakpercayaan pada saat yg bersamaan. 

Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan ini.  Mereka berpikir kita entah memiliki iman atau 

ketidakpercayaan tapi tidak campuran dari keduanya 

Ini menjadi sebuah sumber kebingungan bagi banyak orang, karena mereka telah melihat iman mereka 

bekerja, tapi ketika mereka tidak melihatnya bekerja, mereka bertanya, "Tuhan, apa yg salah?" Aku 

tahu aku berdoa dalam iman, aku telah melihatnya bekerja sebelumnya dan sekarang itu tampak tidak 

bekerja" masalahnya adalah kita memiliki iman, tetapi dihalangi oleh ketidak percayaan... 

Jadi tetap percaya.... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 6 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mar 9:24) Segera ayah anak itu berteriak: "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini! 

Dengan kata lain, pria itu berkata, "aku punya iman, tetapi aku memiliki ketidakpercayaan pada saat 

bersamaan 

Mar 11:23) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah 

dan tercampaklah ke dalam laut! asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang 

dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.  

Mengapa Yesus berkata, "asal tidak bimbang?" Itu karena kita dapat beroperasi dalam iman dan 

ketidakpercayaan pada saat yg sama. 

Ini adalah sebuah contoh, kita dapat mengikatkan sebuah beban pada sekelompok kuda dan membuat 

mereka menariknya kesatu arah. Dalam keadaan normal, itu akan bergerak, tetapi jika kita memiliki 

sekelompok kuda lagi yg menarik beban itu kearah berlawanan pada saat yg sama, dengan 
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mengeluarkan tenaga yg sama, hasilnya adalah nol.  Dengan cara yg sama, banyak dari kita benar2 

telah melepaskan iman kita, tapi itu ditiadakan oleh ketidakpercayaan.  Tidak ada yg bergerak... 

Jadi sekali lagi, tetap percaya.... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 7 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mat 17:20) Ia berkata kepada mereka: "Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 

gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang 

mustahil bagimu. 

Bayangkan itu... 

Iman sebesar biji sesawi sudah cukup untuk memindahkan gunung kedalam laut, dengan kata lain, 

iman yg kita miliki untuk lahir baru sudah cukup untuk melihat apapun terjadi.  Itu sudah cukup 

melihat kanker disembuhkan, itu sudah cukup melihat orang2 dibebaskan, itu sudah cukup untuk 

melihat orang mati dibangkitkan, itu sudah cukup untuk melihat orang2 menjadi kaya... 

Jika itu tidak dicampur dengan ketidakpercayaan. 

Banyak orang berusaha membangun iman, membangun iman, membangun iman dan itu tidak salah... 
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Tetapi mereka tidak menangani ketidakpercayaan mereka.  Beberapa dari kita memiliki tingkat 

ketidakpercayaan yg tinggi sehingga satu2nya jalan agar bisa menerima janji Tuhan adalah melalui 

iman korporat, kita selalu harus didoakan oleh semua jemaat. 

Satu2nya cara yg konsisten untuk hidup dalam kemenangan adalah menurunkan tingkatan 

ketidakpercayaan, mencabut sumbat dari ketidakpercayaan. 

Jika kita melakukan itu, kita akan menemukan bahwa "oleh bilur2Nya kita menjadi sembuh" (Yes 53:5) 

ini semua yg kita butuhkan untuk mempertahankan kesembuhan total, kita tidak akan memerlukan 

ribuan ayat kesembuhan, satu sudah cukup... 

Jika kita tidak memiliki kepercayaan apapun untuk meniadakannya... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

"I believe" 8 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Yak 1:5)Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 

kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak 

membangkit-bangkit ,maka hal itu akan diberikan kepadanya. (6)Hendaklah ia memintanya dalam iman, 

dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang 

diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. (7) Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia 

akan menerima sesuatu dari Tuhan. (8) Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam 

hidupnya. 

Ketidakpercayaan dapat mengambil berbagai bentuk.  Itu bisa saja pemberontakan total, seperti 

berkata, "aku tidak percaya ini, meskipun itu adalah ayat Alkitab, "itu adalah ketidakpercayaan.  Atau 

itu juga bisa berkata seperti ini, "Aku percaya Tuhan menyembuhkan, tapi bagaimana jika...  

"Aku percaya Tuhan memberkati, tapi bagaimana jika...." 
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Alkitab banyak berbicara tentang menjadi orang yg tidak mendua hati.  Itu artinya tidak percaya dan 

ragu pada saat yg sama.  

Memperkatakan Firman, percaya bahwa kita telah disembuhkan, tapi mempertanyakan Allah ketika rasa 

sakit itu menyerang kita, itu adalah ketidakpercayaan 
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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. 

 



 

40 

Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 9 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

2 tim 1:(7) Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 

1 yoh 4: (18) Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; 

sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 

Ada 2 jenis ketakutan... 

Kamus American Heritage memberikan 2 definisi: "suatu perasaan gusar atau gelisah yg disebabkan 

oleh dugaan bahaya, penderitaan, bencana, atau semacamnya; teror, kengerian, ketakutan pada 

sesuatu yg akan terjadi" dan rasa hormat atau kagum yg ekstrim seperti terhadap suatu kuasa yg 

paling besar" 
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Ibr 12:28 mengatakan bahwa ada suatu ketakutan kudus yg denganya kita seharusnya melayani 

Tuhan.  Dengan demikian, itu menyiratkan bahwa ada suatu ketakutan tidak kudus yg tidak dapat 

diterima dalam melayani Tuhan 

Orang2 Kristen harus memiliki rasa hormat atau kagum, terhadap Tuhan.  Tuhan memerintahkan kita 

untuk takut akan Dia, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat.  Itu juga suatu 

kualifikasi bagi kepemimpinan. 

Amsal 8:13 mengatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.  Takut akan Tuhan 

adalah sesuatu yg bisa diajarkan... 

Takut akan Tuhan menghasilkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, hidup kita bisa diperpanjang 

melalui takut akan Tuhan 

Dalam diri orang yg belum percaya, takut akan Tuhan adalah suatu pencegah besar terhadap 

dosa.  Namun, dengan kita yg telah menerima kasih karunia, kebaikanNya itulah yg menyebabkan kita 

takut akan Dia dan meninggalkan dosa... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 10 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Ibr 2:(14) Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama 

dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia 

memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; (15) dan supaya dengan jalan demikian Ia 

membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada 

maut.  

Mereka yg telah lahir baru seharusnya tidak memiliki ketakutan atau kengerian terhadap Allah kecuali 

mereka berencana meninggalkan iman mereka didalam Yesus sebagai juruselamat mereka.  Kita 

memiliki sebuah perjanjian yg menjamin penerimaan dengan Tuhan selama kita berpegang teguh pada 

pengakuan iman kita dalam darah Juruselamat kita, Yesus Kristus yg menebus. 

Tidak demikian halnya dengan mereka yg tidak menerima keselamatan melalui Yesus.  Mereka memiliki 

setiap alasan untuk takut. 
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Ada banyak contoh dimana Alkitab memakai kata takut atau ngeri untuk menyebut mereka yg 

menolak Allah. 

Setan selalu memakai ketakutan yg tidak kudus atau teror untuk menyiksa orang2 saleh. 

Jenis ketakutan ini adalah suatu kerugian yg nyata bagi iman.  Iman dan ketakutan adalah kekuatan 

yg berlawanan.  Ketakutan sebenarnya adalah kebalikan iman.  Ketika kita berada dalam jenis 

ketakutan ini, kita sedang mempercayai sesuatu atau seseorang selain dari Tuhan. Oleh karena itu, 

ketakutan membuat membuat kita tunduk kepada iblis dan kematiannya, sama seperti iman 

menjadikan kita penerima semua yg Allah tawarkan.  Ini adalah alasan Yesus memberitahu Yairus 

"jangan takut!" Ketakutan Yairus bisa saja memeteraikan kematian anak perempuannya. 

Mustahil memiliki kepercayaan dan ketakutan yg bekerja didalam hati pada waktu yg 

bersamaan.  Untuk alasan itu, Yesus berkata, "Percaya saja" 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 11 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mat 14:31) Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: "Hai orang yang 

kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"  

Suatu contoh yg baik tentang ketakutan yg menetralkan iman adalah ketika Petrus berjalan diatas air, 

Petrus mulai tenggelam oleh karena ketakutan. 

Ayat diatas Yesus menggunakan kata "bimbang" yg mengacu pada ketakutan Petrus. 

Ketakutan hanyalah iman negatif atau iman sebaliknya. 

Darimana ketakutan ini berasal? 

2 tim 1:7) Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.  
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Ketakutan tidak berasal dari Tuhan.  Ketakutan mampu memengaruhi Petrus karena ia mengalihkan 

perhatianya dari Yesus dan mengarahkannya pada situasinya.  Petrus juga memiliki iman. 

Ketakutan dan keraguan tidak bisa "menguasai" kita begitu saja, kitalah yg membiarkannya masuk. 

Seandainya Petrus tetap mengarahkan perhatiannya pada Yesus, ia pastinya tidak takut.  Sama seperti 

iman timbul lewat mendengar Firman Tuhan, demikian ketakutan timbul lewat mendengar atau melihat 

sesuatu yg berlawanan dengan Firman Tuhan. 

Kita tidak akan dicobai dengan ketakutan atau keraguan jika kita tidak mau memikirkan hal itu 

Angin dan gelombang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Petrus yg berjalan diatas air.  Ia 

pastinya tidak akan mampu berjalan diatas air sekalipun airnya tenang.  Keadaanlah yg mengalihkan 

perhatian Petrus dari Yesus dan membawa dia kembali kepada pemikiran daging... 

Pintu masuk ketakutan dan pintu keluar iman tidak terjadi dengan sekejab.  Selalu ada tanda2 bahwa 

ini sedang terjadi.  Iman Petrus tidak gagal serta merta.  Alkitab mengatakan ia hanya mulai 

tenggelam jika tidak ada iman sama sekali disana, ia pastinya telah tenggelam tiba2... 

Jika kita mau mengarahkan perhatian kita kembali kepada Yesus seperti yg dilakukannya, Ia akan 

menyelamatkan kita dari tenggelam.... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 12 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Luk 8:47) Ketika perempuan itu melihat, bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, 

tersungkur di depan-Nya dan menceriterakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Dia 

dan bahwa ia  

Menurut hukum Lewi, seseorang yg sakit pendarahan itu najis.  Siapapun yg menyentuh orang yg najis 

itu juga menjadi najis.  Mereka yg najis bertanggung jawab untuk memperingatkan orang lain akan 

kenajisan mereka.  Mereka tidak boleh kelihatan berada ditempat umum, dan akan mendapatkan 

perlakuan yg sangat kejam jika ketahuan. 

Ini bisa jadi adalah suatu alasan wanita yg sakit pendarahan itu takut dan gemetar saat ia mengaku 

bahwa dialah yg menyentuh Yesus dan telah disembuhkan. 

Dan lukas mengatakan ia mengakui ini kepada Yesus dihadapan orang banyak. 
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Mungkin juga ia memiliki ketakutan kudus atau kekaguman ketika ia menyadari betapa besarnya yg 

telah terjadi pada dia.  Hampir setiap orang didalam Alkitab yg mengalami kuasa Allah bekerja pada 

hidup mereka bereaksi seperti 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. 

 



 

56 

Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 13 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Yoh 5:44)Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain 

dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? 

Dalam suatu ceramah kepada orang2 Yahudi, Yesus berkata, "bagaimanakah kamu dapat percaya, 

kamu yg menerima hormat seorang dari yg lain dan yg tidak mencari hormat yg datang dari Allah yg 

esa? Dengan kata lain, "kamu tidak bisa percaya jika kamu mencari hormat dari manusia dan bukan 

mencari hormat dari Tuhan saja" 

Suatu bagian yg tidak terpisahkan dari iman adalah mencari Tuhan saja dengan segenap hati 

Kita.  Jika kita peduli dengan apa yg orang2 pikirkan untuk mendapatkan persetujuan mereka, kita 

tidak akan pernah berdiri dalam iman untuk apapun yg mungkin membawa kritikan. Satu hal ini telah 

menghentikan banyak orang dari menerima dari Tuhan. 

Kita tidak bisa menjadi "orang yg menyenangkan manusia" dan menyenangkan Tuhan pada saat 

bersamaan. 
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Iblis memakai penganiayaan untuk mencuri Firman Tuhan dan dengan demikian menghentikan iman 

kita.  Jika kita ingin melihat iman bekerja, kita harus mengatakan bersama dengan Paulus "Allah 

adalah benar dan semua manusia pembohong" 

Rom 3:4) Sekali-kali tidak! Sebaliknya: Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti 

ada tertulis: "Supaya Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau 

dihakimi." 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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"I believe" 14 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Kej 3:6)Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, 

lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 

dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan 

suaminyapun memakannya. (7)Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka 

telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.  

Dosa adam dan hawa adalah ketidakpercayaan.  

Makan buah terlarang hanyalah tindakan yg mengekspresikan ketidakpercayaan yg sudah ada dihati 

mereka.  Apa yg mereka ragukan? Ada dua hal yg dilakukan ular untuk membuat mereka ragu untuk 

percaya kepada Allah 

Pertama, mereka meragukan Firman Allah.  Mereka tidak percaya apa yg Ia katakan tentang akibat 

dari memakan buah pengetahuan yg baik dan jahat 
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Kedua, mereka meragukan kasih Allah bagi mereka.  Setan menuduh Allah tidak menginginkan yg 

terbaik bagi mereka, ia berkata Allah sedang menyembunyikan dari mereka sesuatu yg akan membuat 

mereka lebih bijaksana.  Ini adalah serangan langsung atas kasih dan integritas Allah, namun, Adam 

dan Hawa memilih untuk meragukan kasihNya.  Mereka lebih mempercayai kata2 ular dari pada 

Firman Tuhan 

Lewat peristiwa ini, mari singkirkan semua keraguan kita dengan memilih untuk mempercayai apa yg Ia 

katakan, maka iman kita didalam Dia akan mengijinkan berkatNya untuk mengalir dengan bebas 

disetiap area hidup 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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 15 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Yak 1:14) Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat 

olehnya. (15) Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah 

matang, ia melahirkan maut. 

Minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi ketidakpercayaan kita: 

Kata memikirkan artinya: mempertimbangkan, mempelajari, memeriksa, merundingkan... 

Kesimpulannya: merenungkan. 

Seperti apa yg Alkitab katakan, apa yg kita pikirkan akan mendominasi kita.  Tidak ada yg dapat 

terjadi pada kita kecuali kita membayangkannya didalam kehidupan pikiran kita. 

Kita tidak dapat berbuat dosa kecuali kita pikirkan berbuat dosa... 
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Ayat diatas mengatakan, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, tidak seorangpun menjauh dari Allah 

begitu saja.  Lagipula, keinginan harus dibuahi.  Itulah caranya bayi dikandung.  Dosa juga sama, itu 

harus dibuahi,  bagaimana itu dibuahi? Melalui keinginan kita, apa yg kita pikirkan. 

Contohnya, jika kita pergi kesebuah negara primitif dan mulai menunjukan kepada orang2 semua alat2 

canggih kita yg mewah, alat2 itu pada akhirnya dapat menjadi kebutuhan bagi mereka, mereka bahkan 

akan sampai pada titik mana mereka akan membunuh untuk mendapatkannya!  Tapi sebelum sampai 

titik itu, ketika mereka tidak memiliki alat2 itu, mereka tidak bisa digoda dengannya.  Prinsip itu ada 

disepanjang Alkitab dari sejak awal 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 16 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mar 4:24) Lalu Ia berkata lagi: "Camkanlah apa yang kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai untuk 

mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.  

Dalam kejadian 3, kita membaca kisah tentang kejatuhan manusia.  Perhatikan dalam pasal itu dimana 

setan tidak dapat datang dan membuat hawa berbuat dosa begitu saja.  Ia menggoda hawa dan ia 

melakukannya dengan berbicara kepadanya.  Dengan kata lain, ia harus mendengar sesuatu, "apa yg 

kita dengar akan mempengaruhi kita" 

Setan sedang berbicara kepada hawa tentang pohon pengetahuan yg baik dan jahat. 

Kej 3:6)Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, 

lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 

dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan 

suaminyapun memakannya.  
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Dikatakan, "perempuan itu melihat..." ayat itu menyiratkan bahwa wanita itu tidak memfokuskan 

perhatiannya pada pohon ini sampai setan menunjukannya.  Ia tidak pernah memikirkannya, jadi ia 

tidak pernah tergoda dengannya. 

Kita tidak dapat tergoda untuk tidak mempercayai Allah jika kita tidak memikirkan sesuatu selain dari 

Firman Allah. 

Alkitab berkata, "jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman Kristus" (Rom 

10:17) 

Jika yg kita lakukan adalah merenungkan Firman Allah, maka yg dapat kita lakukan adalah 

mempercayai Allah. 

Sesederhana itu. Jika kita telah tergoda dengan keraguan dan ketidakpercayaa, itu karena kita telah 

memikirkan tentang sesuatu selain dari Firman Tuhan... 
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M: melakukan 

Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 

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

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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 17 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Rom 4:18) Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan 

percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan: "Demikianlah 

banyaknya nanti keturunanmu."(19) Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui, bahwa 

tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara 

telah tertutup. 

Abraham tidak mengijinkan dirinya berpikir apapun yg berlawanan dengan apa yg Tuhan katakan 

kepadanya.  Ia kuat dalam iman karena hanya janjiNya yg ia pegang. 

Kita tidak bisa tergoda dengan apapun yg tidak kita pikirkan.  Karena itu, mengalahkan godaan, 

ketidakpercayaan, dan kegagalan dimulai dari pikiran kita. 

Jika pikiran kita hanya kepada Tuhan maka kita hanya akan tergoda untuk mempercayai Dia.  Tetapi 

jika pikiran kita ada pada hal2 lain selain Tuhan, maka kita akan dapat tergoda dengan itu. 
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Abraham tidak memikirkan, mempelajari, merenungkan, merundingkan, memeriksa tubuhnya sendiri yg 

sudah tua atau rahim sara yg sudah tertutup.  Ketika Tuhan memberitahu dia bahwa sara akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak tahun depan, Abraham tidak memikirkan usianya atau 

fakta bahwa sara telah melewati masa2 melahirkan anak.  Pemikiran itu mungkin pernah terlintas 

dalam pikirannya, tetapi ia tidak memikirkannya.... 

Hanya karena sebuah pemikiran yg berlawanan terkadang terlintas dalam pikiran kita, bukan berarti 

kita dalam ketidakpercayaan. 

Kita tidak bisa menghentikan iblis yg memberikan kita pemikiran, tapi kita tidak harus menyimpannya. 

Seperti yg dikatakan oleh Kenneth E hagin, "kita tidak dapat menghentikan burung terbang diatas 

kepala kita, tetapi kita dapat menghentikan burung untuk membuat sarang diatas kepala kita" 

Pemikiran yg muncul bukan berarti kita ada dalam ketidakpercayaan.  Tapi ketika kita memikirkan, 

mempelajari, merundingkan, memeriksa, dan merenungkannya kita akan tergoda 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 18 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Ibr 11:15) Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, yang telah mereka 

tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.  

Jika saja pikiran Abraham dan Sara dipenuhi dengan pemikiran2 tentang negeri yg telah mereka 

tinggalkan dalam ketaatan kepada Allah maka mereka akan tergoda untuk kembali kesana. 

Dengan kata lain godaan pada diri kita dihubungkan dengan apa yg kita pikirkan. 

Kita perlu mengerti ini, hal ini akan mengubahkan kehidupan kita jika kita mengerti dan 

melakukannya.  Kita tidak bisa dicobai dengan apa yg tidak kita pikirkan.  Kita harus berpikir 

mengenai sesuatu terlebih dahulu sebelum kita bisa dicobai. 

Oleh karena itu, kita tidak bisa dicobai dengan ketidakpercayaan kecuali kita memikirkan tentang 

ketidakpercayaan. 
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Kita perlu berhenti mendengarkan setiap orang dan semua ketidakpercayaan mereka.  Kita perlu 

berhenti memikirkan hal2 yg negatif, sinis, anti Tuhan didunia ini.  Jika kita tidak mendengarkan 

pikiran2 tersebut, maka kita tidak akan dicobai dengan ketidakpercayaan pada 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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 19 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Ibr 11:17) Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah 

menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, (18) walaupun kepadanya telah 

dikatakan: "Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." (19) Karena ia 

berpikir, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari 

sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 

Ada sebuah Film, dimana Abraham dipanggil Allah untuk mempersembahkan Ishak, film itu menunjukan 

Abraham menonjok tembok dan berteriak, "oh, tidak Tuhan, jangan Ishak" kemudian setelah merasa 

tersiksa dan berdebat dengan Allah 

Sepanjang malam Abraham akhirnya mengumpulkan keberanian didalam dirinya dan pergi untuk 

mempersembahkan Ishak 
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Allah tidak menunjukan kita gambaran itu, Alkitab tidak pernah menyiratkan bahwa Abraham menyeret 

kakinya, mengeluh, atau mengatakan satu hal negatif pun.  Ia bangun pagi2 pergi ke gunung Moria, 

kira2 3 hari perjalanan lamanya, dan mulai naik ke gunung itu. 

Ishak yg waktu itu berusia kira2 17 tahun bertanya "Bapa disini sudah ada api dan kayu, tetapi 

dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham tidak menjawab, "Nak engkaulah 

persembahan itu" Ia berkata kej 22:8 

"Allah yg akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagiNya Anakku..." 

Abraham tidak membayangkan seperti apa rasanya tanpa Ishak. 

Ia tidak melihat Ishak mati.  Ia tidak tergoda dengan segala hal yg berhubungan dengan pemikiran 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. 
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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 20 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

2 kor 3:14) Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu 

masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, 

karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 

15) Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang 

menutupi hati mereka. (16) Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu 

diambil dari padanya. (17) Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada 

kemerdekaan. (18) Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak 

berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah 

menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 

Firman Tuhan berkata bahwa perjanjian Abraham lebih rendah dari apa yg kita miliki, kita lebih banyak 

memiliki kuasa dan kasih karuniaNya. 
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Namun ia melakukan sesuatu yg kebanyakan kita bahkan tidak akan 

mempertimbangkannya.  Mengapa? 

Karena Abraham tidak memikirkan anaknya mati... 

Ia hanya memikirkan bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yg mati, sehingga Abraham tidak 

tergoda untuk tidak mempersembahkan dia 

Abraham adalah hamba Tuhan yg besar karena apa yg ia pikirkan atau tidak pikirkan. 

Kita pun pasti bisa menjadi seperti Abraham... 

Satu lagi yg saya dapat dari Abraham adalah... 

Salah satu alasan kita masuk kedalam masalah adalah karena kita mengijinkan alternatif2... 

Abraham tidak ada alternatif yg lain, dia tidak ada plan A, plan B atau plan C... 

Yg ada di pikirannya hanya plannya Tuhan... 

Demikian juga dengan kita, jika kita hanya fokus kepada plannya Tuhan, apa yg Firman Tuhan 

katakan... 
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Dan tidak memikirkan plan2 yg lain.... 

Saya sangat percaya, kita pasti akan menuai apa yg kita rindukan... 
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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. 

 



 

89 

Note :
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"I believe" 21 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Mat 6:22) Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu; (23) jika matamu 

jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan 

itu.  

Bukan kebetulan orang2 seperti Abraham, John G Lake, Smith Wiggelsworth melihat banyak mujizat 

terjadi,  

Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan seperti kita, tapi mereka sepenuhnya peka pada 

pengetahuan yg memang mereka miliki. 

Itu bekerja ribuan kali lebih baik bagi mereka karena pikiran mereka tetap diarahkan kepada Allah. 

Mereka tidak memenuhi pikiran mereka dengan sampah2 dunia (tv, surat kabar, berita2 negative) 
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Saya tidak sedang mengatakan ini menyalahkan orang2, tapi untuk menerangi mata kita bahwa kita 

sedang mencemarkan diri kita dengan keraguan dan ketidakpercayaan... 

Dengan kata lain, jika kita memenuhi diri kita dengan Firman Tuhan, Firman Tuhan itu akan keluar 

dari dalam kita... 

Untuk itu... 

Saya mendorong setiap kita, pahlawan2 Allah... 

Mari sama2 untuk fokus hanya kepada Firman Tuhan dan kebenaranNya, pakai waktu2 kita untuk 

berdiam diri denganNya, berbicara denganNya, memikirkan pekerjaanNya setiap saat... 

Saya sangat percaya, jika kita terus memikirkanNya maka kemuliaanNya akan nyata atas kita, dan 

bumi akan penuh kemuliaanNya melalui kita.... 

Isa 26:3) Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in 

thee. 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 22 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Rom 1:21)Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau 

mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh 

menjadi gelap.  

Setelah kita mengerti bagaimana untuk "Percaya" yg Tuhan taruh dihati saya setelah kita memegang 

kepercayaan kita adalah: mengucap syukur... 

Sebab pengucapan syukur mendatangkan janjiNya atas kita.... 

Mari sama2 kita dengerin apa yg Tuhan mau sampaikan ya... 

Ayat diatas menggambarkan langkah2 yg diambil orang2 untuk mematikan diri terhadap Allah.  Saya 

membalik langkah2 ini untuk mengilustrasikan bagaimana kita bisa tetap percaya terhadap Allah dan 

menjaga agar kita tetap berada dijalur yg benar. 
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Kita tidak lagi gagal memuliakan Allah, bersyukur dan memiliki pikiran yg sia2 tetapi sebaliknya.  Kita 

ingin memuliakan Allah, bersyukur dan memiliki pikiran Allah, hal2 ini akan membantu menjaga kita 

tetap percaya kepada Allah dan menggenapi tujuan kita 

Maz 69:30) (69-31) Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian,  

mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur; 

Yesus mengutip beberapa ayat dari Mazmur ini ketika Dia mati dikayu salib.  Mazmur profetik ini 

ditulis Daud ratusan tahun sebelum Yesus datang ke bumi, tetapi oleh Roh Kudus, ini yg Yesus 

ucapkan, Yesus berkata bahwa Dia akan mengaggungkan Allah dengan nyanyian syukur. 

Cara kita membuat Allah terlihat besar dari penyakit, kemiskinan, penolakan atau masalah lain apapun 

adalah dengan bersyukur padaNya. 

Bersyukur dan mengingat kembali kemenangan2 kita membuat Allah lebih besar dari perspektif 

kita.  Itu menaruh lebih banyak kemuliaan, keberhargaan dan nilai padaNya... 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

"I believe" 23 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Maz 103:1) Dari Daud. Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap 

batinku! 2) Pujilah TUHAN, hai jiwaku,  

dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 

Menyambung apa yg kita bahas kemaren, 

Bahwa pengucapan syukur adalah sarana untuk mengingat kembali kemenangan2 kita, dan hasilnya, 

membuat Allah lebih besar dari perspektif kita, dan menaruh lebih banyak kemuliaan, keberhargaan 

dan nilai padaNya..." 

Hari ini, mari sama2 kita pelajari, pengucapan syukur seperti apakah itu: 

pengucapan syukur yg mengingatkan kepada kita akan apa yg Tuhan sudah perbuat dalam hidup 

kita... 



 

99 

Pengucapan syukur yg didasari dari Firman Tuhan yg sudah diberikan bagi kita... 

Contoh: 

"Terima kasih Yesus, Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi saya..." 

"Terima kasih Yesus, Engkau sudah membayar semua hutang2 saya..." 

"Terima kasih Yesus, Engkau sudah memulihkan keluarga saya..." 

"Terima kasih Yesus, buat Maz 23:1 "Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku"" 

"Terima kasih Yesus, buat Fil 4:19) Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan 

kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." 

"Terima kasih Yesus, buat Fil 4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 

kekuatan kepadaku." 

Mari ucapkan syukur ini sesering mungkin, pengucapan syukur ini mendatangkan mujizat dan kuasaNya 

atas 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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 24 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

1 sam 30: (8) Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: "Haruskah aku mengejar 

gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan Ia berfirman kepadanya: "Kejarlah, sebab 

sesungguhnya, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." (9) Lalu pergilah 

Daud beserta keenam ratus orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai 

Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, 

Langkah yg ketiga yg Bapa mau sampaikan untuk kita saat ini adalah: 

Bertanya2 kepada Tuhan... 

Setelah kita belajar percaya dan memegang janjiNya, lalu mengisi kehidupan kita dengan mensyukuri 

apapun yg Dia sudah perbuat dalam kehidupan kita, langkah selanjutnya yg Tuhan ingatkan buat saya 

adalah bertanya2 kepadaNya... 

Tuhan yg kita sembah adalah Tuhan yg hidup, Dia adalah pribadi... 
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Dia dapat berkomunikasi... 

Dia adalah kasih... 

Dan essensi dari ke Kristenan kita tidak ada yg lain selain dari hubungan... 

Jika ke Kristenan kita adalah hubungan, maka komunikasi dan percakapan adalah hal yg paling 

penting didalam kehidupan kita... 

Untuk itu.... 

Bapa rindu sekali agar kita selalu bertanya2 dengan Dia... 

Tanya kepada Bapa apa lagi yg harus kita kerjakan? 

Apa lagi yg Bapa mau kita bicarakan? 

Kemana lagi arahan yg Bapa mau kita jalankan... 

Saya sangat percaya jika kita rajin bertanya2 kepada Bapa, rajin berseru kepadaNya, rajin curhat 

kepadaNya, maka Bapa pasti akan bekerja buat kita.... 

"Bapa, apa yg mau saya lakukan 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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Note

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"I believe" 25 

M: menerima 

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

M: merenungkan 

Kej 5:22)Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia 

memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.(23) Jadi Henokh 

mencapai umur tiga ratus enam puluh lima tahun.(24) Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia 

tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. 

Pernah dengar pahlawan Allah yg namanya Henokh? 

Dia bergaul dengan Allah 350 tahun... 

Dia diangkat oleh Allah... 

Kira2 jika kita berbicara tentang bergaul, yg namanya pergaulan pasti disertai komunikasi, pertanyaan, 

percakapan... 

Wouw... 



 

107 

Rindukah sdr membangun pergaulan seperti ini dengan Bapa? 

Satu hal yg tiba2 Bapa ingatkan buat saya, untuk kita bisa bergaul seperti Henokh, kita perlu percaya 

bahwa Bapa selalu ada bersama kita secara nyata... 

Sehingga kita dapat bertanya2, dapat ngobrol dan dapat memecahkan setiap permasalahan yg ada, 

bahkan dapat menikmati setiap keadaan bersama2... 

Thank you Bapa... 

Hari ini, percayakah sdr bahwa Bapa benar2 ada dan nyata dalam hidup sdr, Dia ada disamping sdr, 

tidak pernah meninggalkan sdr? 

Mari pandang Dia dan mulai bertanya2 ya... 

Maz 25:(14) TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia,  

dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. 
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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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Note :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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