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"Relax" (intro) 

 

Setelah kita mengerti tentang "I believe" yg Tuhan taruh dihati saya adalah tentang "Relax" 

Kenapa "Relax" sih? 

 

Kampanye "Relax" ini bukan mengajar kita untuk santai dan malas2an  didalam mengisi atau mengerjakan 

keselamatan kita... 

Tetapi "Relax" ini mengajar ttg sikap hati kita... 

Bapa mau kita "Relax...." 

Bapa mau kita tidak kuatir atau ragu atas FirmanNya, sebab apa yg di FirmankanNya pasti terjadi... 

 

Kej 2:(1) Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. (2)Ketika Allah pada hari ketujuh telah 

menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan 

yang telah dibuat-Nya itu. (3) Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada 

hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu. (4) Demikianlah riwayat 

langit dan bumi pada waktu diciptakan 

 

Dari penciptaan akan dunia ini, Bapa mau kita mengerti bahwa ketika Dia menciptakan semua ini, Dia 

menciptakanNya sempurna... 

Tidak ada yg ketinggalan atau kelupaan didalam penciptaanNya... 

 

Dia menciptakan manusia setelah semuanya di ciptakan, kenapa? 

Karena Dia sangat sayang kepada manusia dan Dia adalah Bapa yg menyediakan semua yg kita 

perlukan... 

Manusia pertama tidak pernah kekurangan oksigen atau penerangan, manusia pertama sibuk dengan 

segala keindahan dan keajaiban yg Bapa buat untuk mereka... 

 



 
5 

Lewat kejadian penciptaan ini, Bapa mau kita percaya bahwa semuanya sudah dibereskan bagi kita, 

apalagi ketika kita mengerti akan perkataan Yesus "Sudah selesai..." 

Yoh 19:(30) Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan 

kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. 

 

Ini meneguhkan kita bahwa, Dia sudah benar2 membereskannya bagi kita... 

 

Untuk itu apapun pergumulan kita... 

Apapun yg kita hadapi hari2 ini... 

Mari hadapi dengan sikap hati "Relax...." 

Kenapa? 

Karena Bapa sudah menyelesaikan semuanya bagi kita.... 

 

Ada 5 hal yg akan kita pelajari dan hidupkan didalam kampanye "Relax" ini: 

R: relate to God always 

E: enjoying His Love  

L: let His will be done  

A: appreciating Him 

X: eXpand His kingdom 

 

Are you ready? 

 

Mari sama2 nikmati Yes 60:1-22 lewat "Relax" ini.... 

 

Jesus loves you so much.... 
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"Relax" 1 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Maz 25:14) TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya 

kepada mereka. 

 

Halleluya... 

 

Di awal dari kampanye kita ini... 

Tuhan mau bawa kita untuk Fokus akan 5 hal: 

R: relate to God always 

E: enjoying His Love  

L: let His will be done  

A: appreciating Him 

X: eXpand His kingdom 

 

Minggu ini, mari sama2 kita belajar untuk selalu Relate to God always (berhubungan dengan Tuhan selalu) 

Masih ingat ayat diatas? 

Yg menyebabkan Daud sangat berarti buat Tuhan, karena Daud mengerti akan apa yg Tuhan mau.... 

 

Hari ini... 

Tuhan juga mau agar setiap kita selalu berhubungan dengan Tuhan setiap saat... 

Baik di rumah, di kantor, di jalanan, di sekolah, dimana2... 
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Orang2 yg memiliki gaya hidup untuk selalu berhubungan dengan Tuhan adalah: 

 

-Orang yg selalu memikirkan dan melihat Tuhan  ada bersamanya... 

Kis 2:(25) Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri 

di sebelah kananku, aku tidak goyah. 

 

-Orang yg selalu merenungkan Firman Tuhan setiap saat... 

Maz 1:(2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 

malam. 

 

-Orang yg selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat... 

Maz 142:(1) Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua: suatu doa.  

(142-2) Dengan nyaring aku berseru-seru kepada TUHAN, dengan nyaring aku memohon kepada TUHAN. 2) 

(142-3) Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. 

 

Orang2 yg memiliki gaya hidup seperti Daud, adalah orang2 yg berjalan dalam KemuliaanNya... 

 

Terpujilah nama 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

"Relax" 2 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ef 4:(17) Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama 

seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia (18) dan pengertiannya 

yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka 

dan karena kedegilan hati mereka.  

 

Paulus mengingatkan buat kita saat ini... 

Janganlah kita hidup sama seperti orang2 yg tidak mengenal Allah dengan pikirannya yg sia2. 

Semua dosa mulai dari percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dimulai dari pikiran.... 

Ketika kita memikirkan semua itu, maka semua itu akan mendominasi pikiran kita yg akhirnya kita 

melakukan apa yg kita pikirkan.... 

 

Namun sebaliknya.... 

Jika kita memikirkan Tuhan... 

Kita memikirkan Firman Tuhan... 

Kita mengimajinasikan Tuhan ada disebelah kanan kita seperti Daud... 

Kis 2:(25) Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri 

di sebelah kananku, aku tidak goyah. 

 

Saya sangat yakin, kita akan menjadi serupa dengan Dia... 

Kita akan Intim dengan Dia... 
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Kita akan selalu dekat dengan Dia.... 

Sehingga apapun yg kita hadapi saat2 ini, kita mampu lalui bahkan kita bisa menikmati setiap tantangan 

yg ada dalam kehidupan kita... 

Yg paling keren, kita akan berdampak dan jadi berkat bagi orang lain.... 

 

Mari kita sama2 belajar untuk selalu memikirkan Tuhan... 

Mari sama2 melihat Tuhan yg selalu ada bersama kita.... 

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

thee. 

 

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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"Relax" 3 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Rom 12:(2) Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 

kepada Allah dan yang sempurna.  

 

Ka Eddy Leo menulis dalam bukunya, Ada orang berkata, "kualitas seseorang ditentukan oleh apa yg 

dipikirkan orang tersebut" 

Imajinasi akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang.  Sikap dan perbuatan akan menentukan 

karakter seseorang, karakter akan menentukan nasib (masa depan) seseorang. 

 

Allah telah menciptakan ulang diri kita menjadi manusia baru.  Tetapi sering kali gambar manusia lama 

masih ada didalam imajinasi kita, karena itu imajinasi lama harus terus menerus dihapus dan digantikan 

dengan imajinasi yg baru... 

Bagaimanakah caranya? 

Contoh ya.... 

Jika kita memiliki tantangan atau masalah dengan finansial kita.... 

Setiap kali ketakutan muncul atas finansial kita, mari kita langsung atasi dengan memikirkan Yesus yg ada 

bersama kita, lalu lihat apa saja yg Dia sudah kerjakan buat kita.... 

Ketika dia datang lagi menyerang, kita langsung mengulang hal yg sama, yaitu memikirkan Yesus dan liat 

apa yg Dia sudah kerjakan bagi kita... 
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Atau jika kita sudah tidak ada masalah dengan hal tersebut.... 

Latihlah diri sdr dengan selalu memikirkan Yesus, pikirkan apa yg Dia sudah buat bagi sdr, pikirkan setiap 

kebaikanNya, pikirkan kehadiranNya yg selalu ada bersama dengan sdr... 

 

Semakin sdr membiarkan pikiran sdr dipakai untuk memikirkan Dia... 

Kita akan menjadi serupa dengan Dia dan otomatis kita akan tambah intim denganNya... 

 

Sudah seberapa seringkah sdr memikirkan Dia hari ini? 

 

M: melakukan 

 

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

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

Satu lagi ya... 

Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa... 

1. Doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya (Mat 6:10-11, Mat 6:33) 

2. Doa yg didasari atas hubungan intim dengan Tuhan (Hos 6:6) 

3. Doa yg dilandasi iman (ibrani 11:1) 

 

M: membagikan 

 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp 

ataupun dikatakan secara langsung. 
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NOTE: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"Relax" 4 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Kol 1:(28) Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari 

dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. (29) Itulah 

yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja 

dengan kuat di dalam aku. 

 

Memimpin tiap2 orang untuk menjadi serupa dengan Kristus.  Inilah yg diusahakan dan dipergumulkan 

dengan segala tenaga oleh Paulus, inilah visi hidup Paulus: menjadi serupa Kristus dan membawa orang 

lain menjadi serupa Kristus. 

 

Mejadi serupa Kristus adalah gaya hidup Kristus (1 Yoh 2:6) 

Kristus intim dengan Bapa, inilah gaya hidup Kristus (Yoh 5:19) 

Yesus tidak bekerja atas dasar kehendakNya sendiri.  Apa yg Bapa kerjakan, itu yg Dia kerjakan, apa yg 

Bapa katakan, itu yg Dia katakan.... 

 

Untuk intim dengan Bapa, Daud menulis, "Tuhan bergaul karib dengan orang yg takut akan Dia, dan 

perjanjianNya diberitahukanNya kepada mereka" (Maz 25:14) 

Orang yg bergaul karib dengan Tuhan akan menjamah Sorga, sehingga Tuhan akan memberitahukan 

perjanjiaNya kepada orang tersebut.  Perjanjian Tuhan akan mengubah kehidupan seseorang kearah yg 

lebih baik 
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Bagaimana caranya supaya lebih intim dengan Tuhan? 

Luangkan waktu dengan Tuhan... 

Saat kita meluangkan waktu untuk intim dengan Yesus, Dia akan membawa kita kepada Bapa... 

 

Seorang yg meluangkan banyak waktu dengan gurunya, ia akan menjadi seperti gurunya.  Jikalau kita 

ingin intim dengan Bapa, kitapun harus melakukan persis seperti yg Yesus lakukan... 

Yesus meluangkan waktu dengan Bapa terus menerus.... 

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

Allah. 

 

Jika kita merenungkan Firman Tuhan itu berarti kita berjumpa dengan Allah, dan semakin kita 

merenungkanNya semakin kita akan menjadi intim dan menjadi seperti Dia... 

 

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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"Relax" 5 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Maz 1:(2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 

malam. 3) Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, 

dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. 

 

Semakin kita merenungkan Firman, semakin kita akan menjadi serupa dengan Yesus... 

 

Hal inilah yg perlu selalu kita ingat dan hidupi setiap saat... 

 

Masih ingat caranya? 

Yak 1:21-27 

 

1. Menerima Firman (Yak 1:21 ...terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam 

hatimu,...) menerima Firman dengan hati yg Lemah lembut berbicara tentang sikap hati yg tidak 

memberontak, tidak melawan, hati yg menyerah kepada Tuhan, mudah dibentuk, hati yg rela 

terbuka untuk dikoreksi dan dinasehati oleh Firman Tuhan.... (biasanya saya mendorong agar kita 

berdoa dan minta Tuhan untuk melawat kita dengan FirmanNya) 

2. Merenungkan Firman (Yak 1:(25) Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum 

yang memerdekakan orang...)  Maksud merenungkan Firman Adalah membaca Firman Tuhan 

dengan teliti.  Banyak orang hanya membaca Firman tanpa merenungkan apa yg ia baca, itulah 
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sebabnya Firman Tuhan tersebut tidak diserap menjadi iman.  Jadi meneliti Firman artinya melihat 

dengan teliti, dari dekat dan dengan serius sampai kita menemukan kedalamanya. 

3. Melakukan Firman (Yak 1:25...dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk 

melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya...) lakukan Firman Tuhan terus menerus 

4. Membagikan kesaksian dari Firman Tuhan. (Yak 1:26)Jikalau ada seorang menganggap dirinya 

beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.) 

Kita akan sempurna berakar didalam Firman kalau apa yg telah kita alami, kita bagikan dan 

saksikan kepada rekan2 disekeliling kita 

 

M: melakukan 

 

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

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

Satu lagi ya... 

Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa... 

1. Doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya (Mat 6:10-11, Mat 6:33) 

2. Doa yg didasari atas hubungan intim dengan Tuhan (Hos 6:6) 

3. Doa yg dilandasi iman (ibrani 11:1) 

 

M: membagikan 

 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp 

ataupun dikatakan secara langsung. 
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NOTE: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"Relax" 6 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

1 tes 5:(16) Bersukacitalah senantiasa. (17)Tetaplah berdoa. (18) Mengucap syukurlah dalam segala hal, 

sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 

 

Agar seseorang menjadi serupa dengan gurunya, ia harus menyediakan waktu sebanyak2nya untuk 

belajar dengannya.  Untuk menjadi seorang Dokter, insinyur, ahli hukum dan ahli2 apapun, seseorang perlu 

menyediakan waktu berjam2 untuk belajar dan tatap muka dengan dosenya.  Lama kelamaan ia akan 

sama dengan dosenya. 

 

Demikian pula dengan kita, untuk menjadi serupa Kristus, kita perlu bertatap muka dengan Kristus, kita tidak 

akan mungkin menjadi serupa dengan Dia, jika kita hanya menyediakan 10 menit saja. 

Merenungkan Firman Tuhan itu penting, tetapi kita perlu melanjutkan saat teduh itu menjadi dialog yg 

berlanjut terus menerus dengan Tuhan.  Kita tidak perlu mengganti pekerjaan kita, kita boleh saja tetap 

sibuk, tetapi kita dapat melatih diri untuk secara terus menerus berdialog dengan Tuhan... 

 

Bagaimana memulainya? 

Mari kita mulai lewat memanfaatkan setiap persoalan yg datang menyerang kita... 

 

Jika seorang pria sering diserang dengan pikiran2 yg kotor, mari sama2 setiap kali kita diserang dengan 

pikiran itu, mari alihkan pikiran itu dengan berdialog dengan Yesus lewat pengucapan syukur kita.... 

"Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib..." 
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Jika seorang wanita sering diserang lewat emosinya, mari setiap kali sdr diserang, sdr alihkan pikiran sdr 

dengan bersyukur dan memuliakan Tuhan... 

"Terima kasih Yesus, terpujilah nama Yesus, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu..." 

Lewat apa yg kita lakukan ini, kita akan terus terhubung dengan Bapa.... 

 

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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"Relax" 7 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

1 yoh 2:6)Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 

hidup. 

 

Yesus dalam segala waktu selalu berdialog dengan Bapa... 

Daud selalu berdialog dengan Bapa... 

Kitapun perlu selalu berdialog dengan Bapa... 

 

Dialog dengan Bapa dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja... 

Dia ada sebagai penolong dan penghibur didalam kehidupan kita... 

Apapun yg mau kita tanyakan, katakan atau sharekan Dia selalu siap dan mendengarkan kita.... 

 

Dialog dengan Yesus membuat kita intim denganNya dan melahirkan kuasa yg dahsyat.... 

 

Satu kali saya dihubungi oleh salah satu jemaat di Melb, anak ini berkata, "Ko, tolong doakan, sebab anjing 

kesayangan saya sedang mau di operasi" dalam keadaan seperti itu saya pun bingung tidak tahu harus 

berbuat apa, 

 

Lalu saya teringat untuk berkomunikasi dengan Bapa, setelah berkomunikasi dengan Bapa, Bapa 

mengingatkan saya untuk meminta anak ini menumpangkan tangan kepada anjingnya, sebab saya 

diingatkan Mark 16:18... 
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Puji Tuhan... 

Setelah ke esokan harinya saya mendengar bahwa tulang yg ada didalam tubuh anjing itu hilang dan 

akhirnya anjing itu tidak perlu di operasi... 

 

Saya sangat bersyukur buat Tuhan yg hidup... 

Apa yg saya lakukan hanya terjadi ketika saya mulai berdialog dengan Bapa, semakin sering kita berdialog 

dengan Dia, semakin nyata kuasaNya..... 

 

Sudah berapa kali dalam sehari sdr berdialog dengan Bapa? 

 

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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"Relax" 8 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Gal 3:9) Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham 

yang beriman itu.  

(13) Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!"  

 

Setelah kita belajar untuk selalu berhubungan dengan Yesus, Bapa mau kita "enjoy His love"  

 

Untuk itu didalam Minggu ini, kita akan melihat apa yg Dia sudah berikan bagi kita... 

 

Kutuk ditaruh pada siapapun yg tergantung dikayu Salib.  Jadi ketika Yesus disalibkan, Ia menarik kutuk itu 

kepada diriNya.  Ia menjadi kutuk bagi kita dan menebus kita dari kutuk tersebut. 

Yesus Kristus telah membuat ini, supaya didalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa2 lain, 

sehingga oleh iman kita menerima Roh yg telah dijanjikan itu (Gal 3:14) 

 

Semua berkat perjanjian lama yg bersyarat berdasarkan perbuatan seseorang sekarang telah dibuat 

tersedia melalui Yesus.  Meskipun kita tidak melakukan segalanya dengan benar, kita tetap diberkati oleh 

karena iman kita didalam Kristus itu luar biasa! 
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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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"Relax" 9 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:(1) "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia 

segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan 

mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. (2) Segala berkat ini akan datang kepadamu dan 

menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu:  

 

Dibawah perjanjian lama, berkat itu bersyarat berdasarkan perbuatan seseorang. 

 

Dari buku yg saya baca karangan Andrew Wommack, beliau mengatakan "saya telah benar2 mendengar 

orang2 mengambil ayat ini dan berkata, "Allah ingin memberkatimu tetapi Kau tidak mendengarkan 

dengan cukup rajin, kau harus mencoba lebih keras lagi! Jika kau saat ini memberi 10 persen, maka berilah 

20 persen.  Kasihi lebih lagi, layani lebih lagi, lakukan lebih lagi" mereka mengajarkan ini, bahwa alasan 

berkat tidak datang dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak berbuat sesuai dengannya. 

 

Perhatikan kata "segala" dalam Ul 28:1.  Kata ini bukan berarti "sebanyak mungkin yg kamu bisa, lebih dari 

yg kamu lakukan sebelumnya, lebih dari orang lain". Tetapi artinya bahwa kita harus melakukan "Segala" 

perintah. 

Jika kita tidak mematuhinya maka sebagai gantinya kita akan menerima kutuk yg bisa kita liat di ayat 15-

68. 

Seperti inilah kebanyakan orang Kristen berpikir, atau kita sama sekali tidak mengerti akan hal ini, kita cuma 

katakan "amin, amin, amin" setiap kita mendengar atau membaca kata berkat.... 
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Cara membaca ulangan 28 melalui mata perjanjian baru adalah dengan mengatakan, "semua berkat ini 

sekarang adalah milik kita didalam Kristus karena Yesus sudah mendengarkan dengan sungguh2 untuk 

mematuhi dan melakukan segala perintah.  Karena Ia melakukanNya, dan karena kita percaya 

kepadaNya, semua berkat ini turun keatas kita, semua kutuk diganti menjadi berkat, sehingga kita layak 

menerima semua berkat2 itu" 

 

Halleluya.... 

 

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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"Relax" 10 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:(3) Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.  

4) Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan 

kandungan kambing dombamu. 

 

Terlepas dimana kita tinggal, kita diberkati.  Beberapa orang berpikir, yah saya tidak bisa makmur dan 

berhasil di daerah ini.  Saya harus pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. 

Jika kita mau mempercayai Firman, kita bisa diberkati diladang... 

 

Orang lain berpikir, saya tinggal dikota dan kotanya miskin sekali.  Ada kesukaran besar disini, saya perlu 

meninggalkan kota ini... 

Tidak, kita diberkati dikota, dan kita diberkati diladang.  Tidak peduli dimana kita berada.  Lokasi kita tidak 

menentukan kemakmuran kita jika kita mau mempercayai Tuhan... 

 

Ul 28:4 mengatakan bahwa apa yg kita punya bahkan kita semua berbuah dalam segala hal... 

Kita akan memiliki anak2, tanah2 kita diberkati, tanaman dan pohon2an diberkati, binatang kita diberkati... 

Semua yg kita miliki diberkati Tuhan... 

 

Halleluya.... 
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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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"Relax" 11 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:(5) Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.  

 

Allah tidak bisa memberkati tempat adonan kita jika kita tidak memiliki tempat adonan.  Jika kita tidak 

memiliki ekstra apapun yg disisihkan entah dimana, Allah tidak bisa memberkatinya... 

 

Allah mengajarkan Al Jandl, seorang hamba Tuhan dari Texas, kebenaran ini dalam cara yg sangat pribadi 

dan berkuasa.  Ia bahkan menulis sebuah buku tentangnya yg berjudul The storehouse Principle. 

Tuhan memberitahu Al bahwa Ia tidak bisa memberkati tempat adonanya karena ia tidak memiliki tempat 

adonan. 

Pada waktu itu, Al hidup pas2an, jadi kita tahu apa yg ia lakukan? Ia mengambil 1 dollar dan membuka 

rekening tabungan.  Kemudian setiap minggu, ia menabung 1 dollar.  Kebanyakan orang akan melihat ini 

dan berkata, "itu tidak ada artinya" nah, itu adalah tempat adonan dan Allah bisa memberkatinya.  Tetapi 

seratus kali nol adalah nol. 

 

Al mulai menaruh 1 dollar setiap minggu dalam rekening tabungannya, dalam waktu singkat, Allah mulai 

memberkati dia secara supernatural... 

Sekarang dia memiliki sebuah fasilitas yg berkapasitas 2000 orang yg berdiri diatas tanah seluas 60 hektar 

dekat Houston Texas... 

Ia memiliki fasilitas sekitar $50 juta dollar dan sama sekali bebas hutang karena ia mulai mengambil satu 

dollar setiap minggu, menyisihkannya dan membiarkan Allah memberkatinya... 
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Tuhan akan memberkati tabungan sdr, tempat adonan sdr... 

Namun Ia tidak bisa memberkati apa yg tidak kita miliki... 

Kita perlu mulai menabung.... 

 

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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40 

"Relax" 12 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:6)Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.  

 

Andrew Wommack mengatakan, kami dulu manaruh keset2 dipintu masuk pelayanan kami yg bertuliskan 

"Diberkati pada waktu masuk" di satu sisi pintu dan "Diberkati pada waktu keluar" dipintu yg lain. 

Sungguh suatu pengingat yg luar biasa.  Setiap kali kita berjalan masuk atau keluar pintu itu, kami melihat 

keset2 tersebut. 

 

Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak peduli apakah kita keluar atau masuk, kita diberkati.... 

Kita diberkati dimanapun... 

 

Setiap kali orang menanyakan saya bagaimana keadaan saya, saya menjawab, "Saya diberkati" saya 

telah mengatakan ini mungkin 219.000 kali. 

Saya percaya apa yg saya katakan, dan saya telah mengucapkan ini berulang kali selama bertahun2.... 

Apakah sdr tahu? Saya diberkati.... 

 

Tapi kita mungkin berpikir, kita tidak diberkati, nah itulah yg kita percayai.  Jika kita lahir baru, maka kita 

diberkati melalui Yesus entah kita mengetahuinya atau tidak, dan mempercayainya atau tidak, Allah 

menyuruh kita memilih 
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Ul 30:19) Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu 

kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, 

baik engkau maupun keturunanmu,  

 

Pilihlah berkat... 

Sdr diberkati... 

 

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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"Relax" 13 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:7) TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah 

olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari 

depanmu.  

 

Kata "musuhmu" tidak hanya berbicara tentang orang2.... 

"Musuhmu" bisa saja kemiskinan, penyakit, kekhawatiran, stress dan apapun lainnya yg menentang kita.  Itu 

tidak akan berhasil... 

(Ef 6:11-13) 

 

Yes 54:(17) Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang 

melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang 

menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah 

firman TUHAN. 

 

Berkat ini milik kita... 

Ul 28:8)TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala 

usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 

 

Ini tidak berarti kita berlari dari satu pertemuan kepertemuan lain dengan terengah2, mengejar berkat dan 

berkata, "saya kehabisan tenaga berusaha diberkati." Tidak, berkat2 akan mengejar kita! 
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Berkat2 akan datang dan menjadi bagian kita, kita tidak bisa kehabisan berkat Tuhan, berkat Tuhan 

memburu kita, dan berusaha membuat kita diberkati... 

Tetapi kita harus bekerja sama, kita harus percaya dan mulai memperkatakanya, berkat Tuhan adalah 

suata yg diaktifkan.... 

 

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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"Relax" 14 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:(9) TUHAN akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya 

dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut 

jalan yang ditunjukkan-Nya. (10) Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah 

disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu.  

 

Saya sudah menyebutkan ini, tetapi Allah tidak bisa memberkati jika tangan kita tidak mengerjakan 

apapun.... 

Seratus dikali 0 sama dengan 0 

Ada banyak orang yg tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan belas kasihan orang lain... 

 

Allah tidak bisa memberkati orang yg malas bekerja... 

Seseorang bisa lebih makmur dengan bekerja di Perusahaan yg kecil dengan gaji kecil atau casual job, 

daripada cuma menunggu belas kasihan orang lain.... 

Mengapa? 

Karena mereka sedang melakukan sesuatu dan Allah memultiplikasikannya... 

Tetapi Allah tidak bisa memultiplikasikan yg tidak bekerja.... 

 

Berapa banyak orang yg telah datang kepada sdr dan berkata, "kau adalah salah satu orang Kristen itu, 

saya bisa tahu karena kau yg diberkati Tuhan" 
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Seorang raja telah meminta Ishak pergi karena ia lebih kuat dan lebih kaya daripada seluruh bangsa raja 

itu (kej 26:12-17) 

Sang raja berkata "pergilah dari kami.  Kami tidak bisa menanganinya."  Seperti itulah seharusnya.  Orang2 

seharusnya mampu mengenali berkat dan kuasa Allah bekerja didalam hidup kita... 

 

M: melakukan 

 

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

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

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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"Relax" 15 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Luk 1: (37) Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."  

 

Puji Tuhan... 

Di Minggu yg ke tiga ini, Bapa mau mengajar kita untuk mendatangkan KerajaanNya atas hidup kita... 

"Let His will be done" 

 

Allah memiliki berbagai cara yg berbeda untuk menyediakan bagi kita. 

Dua cara utama yg Ia pakai adalah "Berkat dan mujizat".   

Menurut Andrew Wommack ada 500 kata berkat muncul didalam Alkitab dan 37 kali kata mujizat didalam 

Alkitab... 

 

Banyak orang telah mendengar kedua istilah ini, tetapi keduanya belum benar2 memberikan cukup 

pemikiran tentang subjek tersebut untuk mengetahui perbedaan antara keduanya.... 

 

Banyak orang percaya yg dipenuhi Roh, mereka yg berbicara dalam bahasa Roh dan mengerti bahwa 

Allah itu nyata, supranatural dan bisa melakukan apapun, memiliki kecenderungan mengejar mujizat. 

Mari kita bayangkan 2 pintu berdampingan, pintu yg satu bertuliskan "mujizat" dan yg satunya bertuliskan 

"berkat". Kebanyakan orang Kristen akan berlari ke mujizat setiap waktu dan berkata saya menginginkan 

mujizat, saya ingin hidup dibawah kuasa mujizat Allah... 
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Mujizat benar2 terjadi hari ini... 

Saya melihat berbagai mujizat sepanjang waktu... 

Tidak ada yg salah dengan mujizat, namun mujizat bukanlah yg terbaik dari Allah.  Berkat adalah yg 

terbaik dari Allah untuk kita 

 

M: melakukan 

 

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

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

Satu lagi ya... 

Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa... 

1. Doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya (Mat 6:10-11, Mat 6:33) 

2. Doa yg didasari atas hubungan intim dengan Tuhan (Hos 6:6) 

3. Doa yg dilandasi iman (ibrani 11:1) 

 

M: membagikan 

 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp 

ataupun dikatakan secara langsung. 
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52 

"Relax" 16 

 

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. 

 

Menurut definisi, mujizat melibatkan peniadaan atau penangguhan hukum alam.  Jika sesuatu bisa 

dijelaskan secara alami, maka hal itu bukan suatu mujizat. 

Dalam ilmu kedokteran, mereka menyebut hal2 seperti vaksin polio sebagai "mujizat". Pengembangan 

suatu Vaksin bukanlah mujizat, tetapi berkat, itu alami.  Saya percaya orang2 telah berdoa dan Allah telah 

memberi mereka hikmat dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan hal2 tertentu jika itu ada 

dalam alam jasmani maka itu bukan mujizat 

 

Mujizat adalah suatu peristiwa yg meniadakan atau menghentikan hukum alam.  Berjalan diatas air adalah 

mujizat, tetapi itu bukan mujizat jika airnya beku.  Mujizat itu supra natural... 

 

Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia juga berbicara kepada hukum alam yg memerintahnya (kej 

1:3-5) 

 

Kej 1:31) Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah 

pagi, itulah hari keenam. 

 

Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mereka dikatakan "Baik" bahkan sangat baik... 
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Sebenarnya pernyataan itu sangat meremehkan... 

Mereka sangat menakjubkan... 

CiptaanNya itu luar biasa! 

Jadi Allah menciptakan dunia ini dan semua hukum alam didalamnya, dan Ia bermaksud agar kita hidup 

dibawah alam itu. 

 

Hukum alam, seperti hukum gravitasi, tidak terjadi begitu saja, hukum alam diciptakan... 

 

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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55 

"Relax" 17 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Kej 1:11)Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang 

berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-

tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian.  

 

Dunia kita telah dipengaruhi oleh orang2 tidak percaya sampai suatu tingkat yg sedemikian rupa sehingga 

orang2 Kristen bahkan berpikir bahwa ciptaan yg tersusun, bahwa langit dan bumi "terjadi begitu saja" 

secara alami.  Padahal tidak.  Allah memikirkan segalanya dalam2, Ia sudah menghabiskan banyak waktu 

memikirkan hal2 ini dan menyusunnya didalam hatiNya bahkan mungkin ribuan tahun. 

 

Ketika Ia berbicara, perkataanNya mengemas segala sesuatu yg telah Ia pikirkan dan membuat hal2 itu 

terwujud.... 

Sebelum Ia mengucapkan ciptaan menjadi ada, setiap rincianya sudah disusun dalam hatiNya. 

 

Saya sedikit mengerti tentang proses penciptaan karena saya menciptakan beberapa hal, saya membuat 

program untuk bisnis saya, membuat materi2 pengajaran... 

Sebelum saya bisa melakukannya, saya harus menyusunnya lebih dulu dalam imajinasi saya.  Firman Tuhan 

mengatakan kita diciptakan dalam gambarNya (Kej 1:27), jadi saya percaya bahwa kemampuan kita 

untuk mencipta berasal dari Bapa.... 

 



 
56 

Saya percaya bahwa Bapa memikirkan ciptaan sampai rincian yg terkecilnya, Ia memikirkan semua ini 

dalam2 dan kemudian menciptakannya sambil berkata "ini sangat baik"  

Kita seharusnya bekerja sama dengan hukum alam yg Ia tanamkan didalam ciptaan, Ia ingin agar kita 

belajar bagaimana semuanya itu bekerja dan hidup didalamnya.. 

 

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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"Relax" 18 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Amsal 17:22)Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan 

tulang. 

 

Memilih untuk bersukacita benar2 baik bagi jiwa dan tubuh kita... 

Ini adalah satu hukum Allah dalam penciptaan.  Dia menciptakan kita untuk bersekutu denganNya dan 

menjadi penuh dengan sukacita... 

Maz 16:(11) Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-

limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. 

 

Stres, khawatir, ketakutan, dan kegelisahan semuanya adalah hasil dari kejatuhan manusia kedalam dosa. 

Ilmu medis telah mengakui bahwa stres mematikan sistem kekebalan tubuh, membuat orang2 rentan 

terhadap segala jenis hal. 

Tetapi jika kita berjalan dalam sukacita dengan hadirat Tuhan, hati kita yg gembira akan menjadi obat yg 

manjur... 

Banyak penyakit dan kondisi kesehatan yg kita miliki tidak akan mampu tinggal dalam tubuh kita jika saja 

kita mau bekerja sama dengan hukum yg telah Allah ucapkan ini 

 

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

liang kubur. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 

NOTE: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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"Relax" 19 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Kel 20: (12) Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, 

kepadamu. 

 

Ef 6:(2) Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji 

ini: (3)supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.  

 

Jika kita menghormati ayah dan ibu, umur kita akan panjang ditanah yg diberikan Tuhan Allah kita... 

 

Namun ada banyak orang yg memberontak dan tidak menghormati orang tua mereka.  Saya tidak 

sedang mengatakan bahwa orang tua kita melakukan segalanya dengan benar, tetapi kita masih bisa 

memilih untuk menghormati mereka. 

Kita bisa menghargai otoritas, tidak menghormati orang tua dan memberontak kepada otoritas merajalela 

dinegara kita saat ini. 

 

Sadar atau tidak sadar hal ini mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang jika mereka tidak menghormati 

orang tua mereka. 

 

Ada peneliti yg pergi ketempat2 dimana orang hidup paling lama, seperti Jepang, dan mereka bertanya2 

mengapa di Jepang tidak banyak yg terkena sakit jantung, mereka menganalisa makanan orang2 
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Jepang, dan menyimpulkan bahwa rahasia umur panjang adalah makan ikan dan omega 3 yg berkaitan 

dengannya... 

Tetapi sesungguhnya peneliti lupa bahwa orang jepang ini punya budaya yg sangat kuat dalam 

menghormati orang tua mereka... 

Nah, saya tidak sedang mengatakan bahwa kita seharusnya menyembah orang tua kita tetapi ada 

keuntungan besar untuk bekerja sama dengan hukum Allah dalam ciptaanNya... 

 

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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"Relax" 20 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Amsal 4:(20) Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku; (21) 

janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. (22) Karena itulah yang 

menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 

 

Firman Tuhan adalah kehidupan dan kesehatan... 

 

Dunia kita yg humanistis tidak memperhitungkan kebenaran rohani.  Mereka memandang hal2 seperti 

makanan dan olah raga adalah hal yg terbaik untuk kesehatan mereka.  Bahkan banyak orang yg benar2 

fanatik dan akhirnya hanya makan segala jenis ranting dan buah beri.   

 

Memiliki hati yg gembira, menghormati orang tua, dan orang2 yg lanjut usia dan belajar Firman Tuhan 

semuanya faktor utama yg berkontribusi pada kesehatan yg baik 

 

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

kubur. 

 

Allah menciptakan kita dan dunia yg kita tinggali ini.  Dia membentuk tubuh kita untuk berfungsi dalam 

cara tertentu. 

Ketika hati kita penuh dengan stres, ketakutan, kekhawatiran, tidak mau mengampuni dan kepahitan, 

seluruh sistem Allah tercemar.  Seandainya kita mau berjalan dalam sukacita, damai sejahtera dan 
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kemerdekaan, merenungkan Firman Tuhan dan menjaga pikiran kita tetap kepada Allah, maka kita akan 

menemukan berkat Allah akan mengalir begitu saja.... 

Yes 26:3)Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya. 

 

Kita pastinya tidak harus menangani banyak penyakit dan berbagai masalah lainnya, segala sesuatu 

dalam hidup akan berjalan jauh lebih baik.... 

 

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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"Relax" 21 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Ul 28:(12) TUHAN akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk 

memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau 

memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 

 

Prinsip belajar berjalan dalam berkat2 daripada memohon mujizat2 yg sama juga berlaku dalam area 

keuangan, ada hukum2 Yg Allah ciptakan tentang cara kerja penyediaan... 

 

Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberkati pekerjaan tangan kita... 

 

Apapun yg dikerjakan tangan kita akan diberkati, tetapi apakah kita tahu bahwa 100 dikali 0 sama 

dengan 0? Jadi sekecil apapun pekerjaan kita, jika kita setia mengerjakannya maka kita pasti menuai 

berkat... 

 

2 Tes 3:10)Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika 

seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 

Kej 26:(12) Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali 

lipat; sebab ia diberkati TUHAN. 

 

Berjalan dalam berkat Tuhan mengharuskan kerjasama kita, kita harus mengaksesnya dengan Iman. 
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Menerima mujizat sebaliknya, pada dasarnya bergantung pada seberapa putus asanya kita.  Jika kita 

tidak menyerah atau berhenti dan kita tetap memandang kepada Tuhan, kita bisa mengalami campur 

tangan Supranatural, tetapi itu akan terjadi setelah suatu krisis, jika kita hidup dari mujizat ke mujizat kita 

akan hidup dari krisis ke krisis... 

 

Kebalikan dari berkat, mujizat hanyalah sementara, mujizat tidak akan pernah menjadi sesuatu yg terjadi 

setiap hari... 

Allah menciptakan hukum alam dan rohani untuk kita hidupi.  Ketika kita mengalami mujizat, campur 

tangan sementara, pada akhirnya Allah akan mengembalikan segalanya ke hukum rohani, alamiah 

 

Sekali lagi... 

Allah tidak ingin kita hidup oleh mujizat... 

RencanaNya kita hidup didalam berkat Tuhan... 

Sebab berkat lebih melimpah dan mencegah krisis, sedangkan mujizat terjadi sebagai respons terhadap 

krisis. 

Berkat Tuhan itu abadi.... 
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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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"Relax" 22 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Why 4:(11) "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab 

Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan 

diciptakan." 

 

Wouw.... 

 

Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau tlah 

ciptakan segalanya...  

 

Yuk sama2 kita nyanyikan.... 

 

Yesus Engkau sungguh Bapa yg baik... 

Engkau tidak pernah salah... 

Engkau selalu baik... 

RencanaMu dalam hidup saya selalu yg terbaik... 

Saya bangga banget punya Bapa seperti Engkau.... 
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Minggu ini... 

Yang Tuhan mau sampaikan buat kita adalah: "Appreciating Him" (menghargai Dia lewat ucapan syukur 

dan puji2an kepadaNya) 

 

Ada begitu banyak orang yg mencari Dia sehingga terkadang Yesus harus terjaga dimalam hari dan 

berdoa serta bersekutu dengan Bapa karena Dia tidak bisa melakukannya disiang hari.  Yesus memberikan 

prioritas pada sebuah hubungan pribadi dengan Allah, dan kita juga seharusnya melakukan hal yg sama 

sebagai individu dalam tubuh Kristus. 

 

Cara kita membangun hubungan pribadi kita dengan Allah tidak terbatas pada puji2an saja, tapi saya 

yakin bahwa puji2an adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih ini dengan Allah... 

 

Jika kita mulai memberkati Allah, memberitahu Dia betapa kita sangat mengasihiNya, dan bersyukur atas 

apa yg Dia telah perbuat, saya yakin bahwa Allah juga akan melayani KasihNya kembali kepada 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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"Relax" 23 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Maz 34:(34-2) Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu; puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam 

mulutku. 

 

Kebanyakan orang tidak tahu arti dari kata memuji ketika mereka melihatnya didalam Alkitab.  Kata itu 

telah menjadi kata agamawi sehingga mereka tidak benar2 memikirkannya. 

Saya telah mendengar orang2 berkata, "terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan." Mereka pikir 

dengan mengulangi kata2 itu mereka sedang memberkati Allah.  Tidak begitu adanya.... 

 

Ketika Alkitab mengatakan agar kita memuji Allah, bukan berarti kita mengulangi perkataan itu.  

Mengekspresikan kasih kita dalam penyembahan kita kepada Allah, itu memberkati Dia.   

 

Ada satu kesaksian dari Andrew Wommack, ketika anak saya Peter memberitahu saya, "Ayah, Kau adalah 

ayah yg baik," saya jadi ingin mengangkat dia dari tempat tidur, membawa dia kembali naik kuda, dan 

melewatkan hari itu kembali, hanya untuk mendengar, "ayah, kau adalah ayah yg baik" 

 

Itulah alasan mengapa kita melakukan berbagai hal bagi anak2 kita, kita mengasihi mereka dan ingin 

melihat mereka diberkati.... 

Saya tidak percaya bahwa Allah itu egois... 

Saya tidak percaya bahwa Dia memberikan anakNya bagi kita agar kita bisa memberikan kembali 

kepadaNya... 



 
76 

Dia adalah Bapa yg baik... 

Dan semakin kita menghormatiNya, semakin besar karya Tuhan didalam kehidupan kita... 

 

M: melakukan 

 

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

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

Satu lagi ya... 

Saya rindu untuk setiap kita punya waktu tiap hari untuk berdoa... 

1. Doa yg berfokus kepada Tuhan dan seluruh keberadaanNya (Mat 6:10-11, Mat 6:33) 

2. Doa yg didasari atas hubungan intim dengan Tuhan (Hos 6:6) 

3. Doa yg dilandasi iman (ibrani 11:1) 

 

M: membagikan 

 

Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp 

ataupun dikatakan secara langsung. 
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"Relax" 24 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Why 4:8) Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya 

penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: "Kudus, 

kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." 

 

Wouw... 

 

Mahluk itu dengan tidak henti2nya berseru siang dan malam "kudus, Kudus, kuduslah Tuhan Allah, yg 

Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang" 

 

Tuhan adalah Tuhan yg besar... 

Tuhan adalah Tuhan yg luar biasa... 

Tuhan adalah Tuhan yg keren sekali... 

 

Adakah kata2 atau pujian yg sdr rindu sampaikan buat Bapa saat ini? 

 

Mari pakai waktu ini untuk menghargai Dia atas apa yg Dia sudah buat dalam 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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"Relax" 25 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

Mat 28:19) Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus,(20) dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

 

Setelah kita belajar tentang "appreciating Him" 

Tuhan mau kita juga belajar tentang "Expand His kingdom" 

 

Ayat diatas merupakan Amanat Agung dari Yesus sebelum Dia naik ke Surga... 

Namanya Amanat Agung, itu artinya kita perlu sama2 melakukannya... 

 

Dan cara yg Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini adalah lewat Pemuridan atau Mentoring... 

Pemuridan atau Mentoring adalah sarana untuk menolong orang lain agar mereka mengenal Yesus dan 

mengalami kuasaNya.... 

 

Saat ini, secara praktis kita akan mempelajari peranan seorang Mentor dalam menolong jiwa2 baru untuk 

mengenal Yesus dan mengalami kuasaNya... 

 

Peran utama seorang Mentor bukanlah sebagai pengajar, pengubah, atau konselor.  Itu semua adalah 

peranan2 dari Kristus yg bekerja melalui Roh Kudus didalam kita.  Kristuslah yg akan mengajar, membimbing 

dan mengubah jiwa2 tersebut.  Kita sebagai tubuh Kristus hanyalah alat yg dipakai oleh Tuhan. 
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Peran utama dari seorang Mentor adalah: Menjadi pendamping bagi jiwa2 baru tersebut. 

Menghidupi nilai Shekinah (Intim) 

Mendoakan setiap Orang2 yg diMentor 

 

Peranan jiwa2 yg di Mentor: 

Mentaati setiap arahan Mentor 

Proaktif mencari Mentor 

Memberikan laporan atau Jurnal kepada Mentor 

 

Sasaran didalam Mentoring: 

Up (hubungan dengan Tuhan, 4M, spk) 

In (kehidupan pribadi,  tantangan dalam kehidupan (karakter, pekerjaan, sekolah, keuangan, keluarga, 

kesehatan) 

Out (mememtor orang lain lagi) 
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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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"Relax" 26 

 

M: menerima 

 

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

 

M: merenungkan 

 

2 tim 2:(2) Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada 

orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 

 

Tahukah saudara, bahwa sebagai manusia kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang yang 

ada disekitar kita, baik pengaruh yang baik ataupun yang buruk. Bagaimana Barnabas sudah dipakai oleh 

Tuhan untuk membangkitkan Paulus. Dapatkah saudara membayangkan APA JADINYA PAULUS TANPA 

BARNABAS. Dapatkah dia menjadi seperti apa yang dia capai saat itu tanpa kesabaran dan ketekunan 

Barnabas. Sudah pasti jawabannya ”....belum tentu..” 

 

Ada seorang ahli sejarah yang bernama Bruce Shelley, dia mengatakan bahwa tanpa adanya orang yang 

menjadi MENTOR dan MAU MEMURIDKAN seseorang maka tidak akan lahir tokoh-tokoh yang besar 

pengaruhnya pada dunia pelayanan. 

Dibelakang setiap para pemimpin besar ini berdiri seseorang yg melalui hidupnya, mengajar, memberi 

instruksi & menjadi teladan bagi mereka, seperti,  

 

• Dibelakang MARTIN LUTHER ADA SESEORANG YANG BERNAMA JOHANN VON STAUPITZ, seorang profesor 

dari Universitas Wittenberg. Pada waktu Luther menjadi pendeta, Staupitz-lah yang menjadi pembimbing 

rohani sekaligus pemimpinnya didalam pelayanan itu. Ujarnya, “Kalau bukan karena Staupitz, saya sudah 

terdampar di neraka. Staupitz mengajar Luther mengenai kasih karunia Allah dan mendorong Luther untuk 

sekolah Alkitab. 



 
86 

 

• Dibelakang JOHN CALVIN ADA SESEORANG BERNAMA WILLIAM FAREL, yang mendorong Calvin untuk 

berani dan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pada waktu Calvin sakit keras, Farel yang juga sedang 

sakit pergi mengunjungi Calvin untuk memberi semangat agar jangan menyerah dalam kelemahannya. 

 

• Dibelakang JOHN WESLEY ADA SESEORANG YANG BERNAMA PETER BOEHLER, dari pelayanan Moravian, 

yang dengan sepenuh hati membimbing Wesley pada bidang-bidang yang merupakan kelemahannya. 

Melalui pelayanan di pertemuan tengah minggu yang diadakan oleh Boehler, hati Wesley dikobarkan 

kembali 

 

• Dibelakang WILLIAM CAREY ADA ANDREW FULLER yang adalah mentor, pendukung, juga orang yang 

senantiasa memberi dorongan, keduanya dibakar oleh kebenaran akan firman Tuhan yang membawa 

mereka pada pelayanan yang dahsyat. Termotivasi oleh semangat penginjilan Fuller, mendorong Carey 

untuk melayani mereka yang tinggal ditempat-tempat yang terpencil, jauh dari tempat mereka tinggal. 

Hal ini akhirnya yang membawa William Carey ke India. 

Pertanyaan saya adalah “Siapakah yang berdiri dibelakang saudara?”. 

Dibelakang Martin Luther ada Johann Von Staupitz. 

Dibelakang John Calvin ada William Farel. 

Dibelakang John Wesley ada Peter Boehler. 

Dibelakang William Carey ada Andrew Fuller. 

Dibelakang Paulus ada Barnabas. 

Sekali lagi saya ingin bertanya, “ Siapa yang berdiri dibelakang anda, yang akan membimbing, 

mendoakan, menghibur, mendorong saudara juga menegur dan mengoreksi saudara pada waktu 

saudara salah” 

Roh Kudus dapat bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan Paulus, tetapi Tuhan tetap mengutus 

Barnabas untuk menjadi MENTOR bagi Paulus. 

Siapakah yang berdiri dibelakang Sdr? 
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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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