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Terima Kasih” (intro)
Selamat datang di tahun Panen Raya 2018 (The Great Harvest 2018)
Setelah kita mengerti tentang “only You”
Saya di ingatkan untuk kita tetap setia didalam mengerjakannya, sebab didalam kerajaan Allah, untuk melihat
janjiNya nyata dalam hidup kita dibutuhkan proses dan waktu...
Di dalam Mat 13:1-23 kita bisa lihat Ada proses menabur, mengijinkan benih berakar dan bertumbuh sampai
akhirnya berbuah....
Yang namanya proses pasti ada waktunya.
Jadi didalam mengisi dan menikmati Panen Raya ini, Bapa mau kita tetap setia mengerjakan bagian kita...
Selama kita tetap setia, kita pasti akan menikmati apa yg Dia sudah janjikan....
Selain itu, Bapa mau kita memiliki sikap hati yg benar, Sikap hati yg selalu bisa mengatakan “Terima Kasih”
baik kepada Bapa maupun kepada siapapun....
Memiliki sikap ini, paling tidak mengingatkan kita kepada beberapa hal:
Setiap kali kita mengatakan “Terima Kasih” to Jesus, kita memasuki HadiratNya.... (Maz 100:4)
Setiap kali kita mengatakan “Terima Kasih” to Jesus, kita sedang meyakiniNya bahwa Dia sedang bekerja
ganti kita (Maz 138:1-8)
Setiap kali kita mengatakan “Terima Kasih” to Jesus, kita sedang merendahkan hati kita kepadaNya,
kerendahan hati ini mendorong kita untuk mengenal Dia lebih lagi....
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Sampai di nomor 3 ini, saya merasakan bahwa Bapa bukan hanya rindu untuk kita memiliki sikap hati yg
benar, tetapi juga rindu agar kita mengenal siapa Dia lebih lagi...
Mazmur 23, Mazmur 103 dan Zef 3:17 adalah jawaban untuk kita belajar mengenal Dia lebih lagi....
Maz 23:1) Mazmur Daud.
TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Maz 103:(8) TUHAN adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Zefanya 3:17) TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang
karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau
dengan sorak-sorai,
Saya berdoa, biar melalui “Terima Kasih” ini kita dapat menikmati Anugerah Bapa yg semakin hari semakin
bertambah besar dalam hidup kita....
Tuhan Yesus mengasihi sdr dan memberkati sdr berlimpah2
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"Terima Kasih” 1
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(1) Mazmur Daud.
TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Halleluya....
Didalam kampanye kita yg baru ini, Bapa sangat rindu agar kita mengenal siapa diriNya lebih lagi...
Sebab lewat pengenalan yg lebih akan siapa yg kita cintai, kita dapat mengalami Dia lebih lagi dan melihat panen raya
ditahun ini...
Daud memberitahu kita bahwa Tuhan yg dia sembah dan kita sembah adalah seperti seorang gembala...
Daud tahu persis apa itu seorang gembala...
Seorang gembala yg baik harus berjalan kaki berjam2 untuk mencari rumput dan air untuk domba2nya.
Seorang gembala yg baik harus memikul domba yg terluka dan membawanya pulang untuk diobati.
Seorang gembala yg baik sangat mencintai domba2nya dan berusaha sebaik2nya untuk menjaga juga memelihara
dombanya
Seorang gembala yg baik dia harus berjalan didepan untuk menuntun setiap domba2nya
Lewat pengertian akan tugas seorang gembala diatas...
Dapatkah kita melihat, dan merasakan...
Jika Dia adalah gembala kita, apalagi kekurangan kita...
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Yg menjadi permasalahannya bukan di Tuhan, tetapi seringkali di kita...
Kita tidak yakin bahwa Dia benar2 menggembalakan kita....
Hari ini, maukah kita benar2 yakin bahwa Dia adalah gembala kita?
Dia ada untuk kita....
Dan selalu mencintai kita...
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 2
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(2) Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;
Bisa kah kita membayangkan suatu padang yg berumput hijau....
Rumput2 yg sangat rapih, indah dan penuh dengan bunga2 yg menghiasi keindahan dari padang rumput itu...
Sambil kita menikmati keindahan rumput itu, kita mendengarkan adanya suara aliran air yg sangat lembut yg hampir2
membuat kita terkantuk akibat indahnya padang rumput itu dan aliran sungai yg mengalir dengan tenang....
Wouw....
Seorang gembala bertugas menuntun setiap domba2nya kerumput yg hijau dan air yang tenang...
Itulah tugas gembala agung kita namanya Yesus...
Dia selalu ada untuk menuntun kita, dan menyediakan setiap keperluan kita...
Pertanyaanya, yakinkah kita bahwa Yesus akan menyediakan semuanya buat kita?
Yg kedua, yakinkah kita bahwa Yesus akan menyediakan yg terbaik buat kita?
Yg ketiga, sudahkah kita bertanya kepadaNya untuk Dia menuntun kita dalam setiap kehidupan kita?
Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam keputusan2 yg harus kita ambil....
Jika Dia berfungsi untuk menyediakan yg kita perlukan, kenapa hari2 ini kita perlu kuatir, stress bahkan depresi dalam-
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menghadapi kehidupan ini?
(Mari coba ambil waktu sejenak dan renungkan, sambil ijinkan Yesus berbicara buat kita saat ini...)
Saya sangat yakin dan percaya, jika ketiga hal ini kita kerjakan setiap saat, kita pasti akan menikmati kehidupan yg
maksimal kehidupan yg membawa kita menikmati panen raya ditahun ini....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 3
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(3) Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena nama-Nya.
Ditengah2 tuntutan kehidupan kita hari2 ini...
Ditengah2 banyaknya tanggung jawab yg harus kita tanggung...
Ditengah2 beban yg sepertinya tidak habis2 berdatangan didalam hidup kita...
Marilah ingat...
Bahwa Yesus adalah gembala yg menyegarkan jiwa kita...
Dia bertugas untuk menyegarkan jiwa kita...
Bisa bayangkan, ketika hari sangat panas dan kita berjalan sangat jauh, tanpa sadar keringat mengalir dari kepala kita dan
kegerahan juga kehausan menyerang kita...
Tiba2 didepan kita, kita melihat satu warung yg menyediakan minuman yg dingin dan bersoda...
Jika kita mengambil keputusan untuk berhenti dan membeli minuman segar itu...
Bisa bayangkan kesegaran itu?
Itu hanya kesegeran yg biasa...
Didalam Yesus, Dia selalu menyediakan kesegaran yg sejati....
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Yg menjadi pertanyaan adalah sudahkah kita mengalami kesegaran itu?
Kenapa, jika belum?
(Coba ambil waktu sejenak untuk merenungkannya)
Satu hal yg Yesus langsung berkata2 ketika saya menulis ini, Dia mengingatkan kita, oleh karena kita tidak meyakini bahwa
Dia sanggup menolong kita...
Kita terlalu fokus meyakini kerja keras kita....
Kita terlalu meyakini koneksi kita...
Kita terlalu meyakini uang kita...
Tapi, jika saat ini, kita mau mengambil keputusan untuk meyakiniNya...
Dan mengijinkan Dia bekerja lewat tidak kuatir sambil bersyukur setiap saat...
Saya sangat yakin Kesegaran itu pasti nyata didalam hidup kita...
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 4
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(4) Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku;
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.
Apa yg membuat Daud begitu luar biasa didalam kehidupannya?
Dari ayat 4 ini kita bisa melihat...
Daud sangat meyakini bahwa Tuhan adalah gembalanya...
Daud yakin betul, ketika dia sendiri dan terjepit...
Tuhan Yesus selalu beserta dengannya....
Sampai disini, apakah kita yakin bahwa Yesus bersama kita dan menyertai kita?
Baik didalam suka maupun duka?
Jika kita kuatir dan galau ketika kita menghadapi tantangan...
Itu tandanya kita tidak meyakini bahwa Yesus menyertai kita...
Apa yg Daud perbuat ketika dia mulai ketakutan?
Kis 2:(25) Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah
kananku, aku tidak goyah.
Jika hal yg sama yg kita perbuat setiap saat, saya sangat percaya, kita pasti tidak akan takut bahaya, kita akan tetap
merasa aman sekalipun kondisi kita atau sekeliling kita mengatakan tidak aman...
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Gada dan tongkat, biasanya dipakai untuk mendidik, mengarahkan, mendekatkan domba2 bukan hanya itu tetapi tongkat
juga dipakai sebagai senjata untuk menjauhkan binatang2 buas yg hendak menerkam domba2 yg ada...
Daud yakin, bahwa Tuhan akan berperang gantinya...
Tuhan pasti menjaga dan melindunginya...
Mari sama2 kita yakini bahwa perlindungan Yesus selalu nyata dalam hidup kita, Dia selalu ada untuk menjaga juga
menghibur kita setiap waktu...
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 5
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(5) Engkau menyediakan hidangan bagiku,di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;
pialaku penuh melimpah.
Daud kembali meyakini, sekalipun dia berada ditengah2 lawan dan musuh yg menghimpitnya, tetapi Tuhan selalu
menyediakan hidangan baginya....
Kunci keberhasilan hidup Daud sangat jelas, karena dia benar2 yakin dan percaya bahwa Tuhan dipihak dia...
Tahukah sdr bahwa keyakinan terhadap kebenaran dapat menolong kita?
Yoh 3:(16) Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Percaya...
Bahasa saya sekarang, “yakin...”
Jika kita yakin kepada Yesus maka kita akan diselamatkan...
Keyakinan sepertinya simple, tetapi yg simple ini sanggup mengubah kita...
Apa sih lawannya yakin? Tidak yakin atau bimbang....
Apasih yg menyebabkan kita bimbang?
Karena kita tidak mengarahkan pandangan kita ke Yesus...
Yoh 3:(14) Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, (15)
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
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Jika kita selalu memandang kepada Yesus, dan membuang segala kebimbangan, saya sangat percaya, maka kita dapat
mengatasi kebimbangan kita
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 6
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 23:(6) Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku;
dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.
Daud tahu persis bahwa Tuhan yg dia sembah adalah Tuhan yg penuh kebajikan dan kemurahan...
Apa yg membuat daud dapat begitu yakin bahwa kebajikan dan kemurahanNya selalu mengikuti kemanapun dia pergi?
Sebab daud mempunyai hubungan yg intim dengan Tuhannya...
Bagaimana caranya memiliki hubungan yg intim dengan Tuhan?
Maz 34:(4) (34-5) Aku telah mencari TUHAN, lalu Ia menjawab aku,
dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Daud mencari Tuhan...
Apakah hari2 ini kita suka mencari2 Yesus?
Didalam kesibukan kita hari2 ini...
Didalam tekanan kita hari2 ini....
Didalam masalah kita hari2 ini...
Kita cenderung mencari solusi dari pada mencari Yesus...
Daud sangat mengerti, jika dia berjumpa dengan Tuhannya maka Tuhannya sanggup menolongnya...
Hari ini percayakah kita bahwa Yesus sanggup menolong kita?
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Mari kita cari2 Yesus...
Mari kita kejar Yesus...
Mari kita rindukan Yesus...
Sebab ketika kita menemukan Yesus, kita menemukan segalanya....
Kis 4:(12) Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada
nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 7
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!
Setiap ada kata pujian...
Hendaklah kita tau bahwa ini adalah wujud usaha daud untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya...
Dan orang2 yg selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti mengalami sumber yg tidak pernah kering dan hidupnya
berkenan kepadaNya....
Daud mengingatkan dirinya sendiri agar selalu memuji2 Tuhan...
Masih ingat pembelajaran tubuh, jiwa dan roh?
Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidup kita, roh kita diperbaharui, roh kita menjadi
sama seperti RohNya Yesus dan Roh Kudus tinggal didalam roh kita, cuma yg menjadi permasalahan gini, kenapa ketika
roh kita dipulihkan hidup kita tidak berubah atau mengalami kuasa Ilahi?
Karena jiwa kita tidak mengikuti apa yg roh kehendaki...
Orang2 yg sudah lahir baru tetapi jiwa dan pikirannya masih tidak selaras dengan roh yg baru, mereka seringkali
kebingungan, gelisah, bahkan banyak tuduhan2 yg bisa membuat orang itu pun tertekan...
Tetapi jika jiwa atau pikiran kita selaras dengan roh, maka hidup kita akan menghasilkan buah dan hidup kita pasti tenang
juga damai...
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Untuk itu daud, mengingatkan kita bahwa pikiran dan jiwa kita perlu di ingatkan, agar dia selaras dengan roh yg ada didalam
kita...
Dan setiap kali kita memuji2 Tuhan, kita perlu mengerti dibalik kuasa namaNya...
🎼Nama Yesus menara yg kuat, nama Yesus kota benteng yg teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus
diatas sgalanya
Fil 2:(9) Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, (10)
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
(11) dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 8
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(2) Pujilah TUHAN, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!
Sekali lagi Daud mengingatkan kita untuk memuji2 Tuhan....
Sebab setiap kali kita memuji2 Tuhan...
Kita mengingatkan kepada diri kita bahwa Dia selalu ada bersama kita, dan jika Dia ada, Dia mampu melakukan perkara2
besar melalui kita...
Bukan hanya itu, tetapi Daud pun mengingatkan kita, agar kita selalu mengingat kebaikan2 Yesus dalam hidup kita....
-KebaikanNya didalam mengampuni semua dosa kita
-kebaikanNya didalam menyembuhkan penyakit kita
-kebaikanNya didalam menyelamatkan kita dari bahaya
-KebaikanNya didalam memberkati kita
-KebaikanNya didalam mengasihi kita
-Masih banyak lagi kebaikanNya...
Ketika kita sering mengingat akan kebaikanNya, kita akan cenderung dapat mengasihi Yesus lebih lagi, sekaligus
menikmati ketenangan dan damai yg sejati...
Bukan hanya itu saja, kita akan tambah sehat...
Sebab menurut Dr Caroline Leaf, setiap kali kita memikirkan sesuatu yg bersifat kasih, positif...
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Otak kita akan mengeluarkan zat yg akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita, namun sebaliknya, jika kita memikirkan yg tidak
sesuai dengan kasih atau negative, otak kita akan mengeluarkan zat yg akhirnya akan membunuh tubuh kita....
Untuk itu, mari terus puji2 Yesus dan pikirkan semua pertolongan dan kebaikanNya....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 9
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(3) Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Daud kembali mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yg mengampuni segala kesalahan kita....
Ada berapa banyak diantara kita yg sering tertuduh, dan merasa selalu bersalah...
Ketahuilah ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, Dia menghapus semua kesalahan
kita, bukan hanya yg dulu saja, melainkan sampai kesalahan2 kita yg ada di depan....
Dia tidak memperhitungkan lagi...
Ketika Dia melihat kita, Dia melihat Yesus...
Sebab kita ada didalam Yesus, kita dibungkus oleh Yesus yg sudah mati dan bangkit bagi kita....
Dia menyembuhkan segala sakit kita...
Lebih dari 2000 tahun yg lalu...
Ketika Dia disalib, Dia disalib untuk menanggung semua penyakit kita....
Dia rela menderita demi kita...
Oleh sebab itu...
Jangan sia2kan apa yg Yesus sudah bayar bagi kita...
Kalahkan semua penyakit kita, lewat kebenaran yg kita sudah miliki dan yakin, kita sudah disembuhkanNya...
Jika kita tidak meyakinkannya, kita menyia2kan semua penderitaan yg sudah Dia tanggung bagi kita....
Keren....
Terima kasih Yesus...

30

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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 10
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(4) Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Hari ini, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita...
Mari lihat apa yg Daud katakan lewat ayat diatas...
Yesus menebus hidup kita dari lobang kubur...
Setiap kita sebelumnya adalah hamba dosa, dan upah dosa adalah maut, dan hidup didalam siksaan selama2nya...
Tetapi oleh karena cintaNya kepada kita...
Dia rela menebus kita dari maut, lewat mengorbankan hidupNya bagi kita...
Bayangkan kita ditebus olehNya...
Jika kita sadar bahwa Yesus yg kita sembah, Dia adalah Tuhan yg tidak segan2 untuk mengorbankan diriNya bagi kita...
Dapatkan kita yakini bahwa Dia adalah pribadi yg sangat baik...
CintaNya kepada kita bukan main2, melainkan sungguh2...
Dapatkah kita tidak menghargai pengorbananNya yg besar yg telah di berikan bagi kita?
Jika tubuhNya saja Dia berikan untuk menebus kita...
Apalagi didalam menolong kita dari penyakit....
Menolong kita dari kesulitan financial...
Kesulitan kita dari permasalahan Visa...
Kesulitan kita dari permasalahan rumah tangga...

33

Rasanya terlalu mudah ya...
Mari kita sama2 yakini bahwa Dia sangat mengasihi kita, dan sanggup melakukan apapun bagi kita...
Untuk itu, mari kita lebih lagi didalam mengerjakan apa yg Dia kehendaki...
Mari terus kejar Dia, sebab mendapatkan Yesus kita mendapatkan segala2Nya
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 11
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(5) Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.
Yesus yg kita sembah adalah Yesus yg memuaskan hasrat kita...
Untuk mencari kepuasan didalam hidup, ada banyak orang yg mengisinya dengan harta...
Ada banyak orang yg mengisinya dengan tahta...
Ada banyak orang yg mengisinya dengan cinta...
Tetapi semakin mereka mencoba untuk mengisi kehausannya, mereka makin terpuruk, makin lama makin tenggelam dalam
dosa, dan makin lama makin kering dan akhirnya binasa...
Tetapi Yesus yg kita sembah Dia selalu ada untuk memuaskan hasrat kita...
Cuma yg perlu kita garis bawahi, yg perlu kita mengerti...
Hanya didalam Yesus saja kita akan merasa puas....
Semakin kita mengejar Yesus...
Semakin kita mencari2 Yesus...
Semakin kita meyakini Yesus...
Maka kita akan merasakan makin lama makin puas didalamNya...
Karena kepuasan ini...
Dia membuat kita makin sehat, makin kuat, seperti rajawali yg mempunyai umur panjang, dan terus terbang tinggi menatap
matahari...
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Puji Tuhan...
Itulah Yesus yg kita sembah, Dia sangat hebat dan Mulia...
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 12
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(6) TUHAN menjalankan keadilan
dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Sesungguhnya Yesus itu baik kepada semua orang, Dia menjalankan keadilan hukum, bukan hanya bagi umatNya sendiri,
tetapi juga bagi segala orang yg diperas.
bahkan dalam tindak pemeliharaan yg biasa Dia lakukan bagi semua orang, Ia menjadi pelindung bagi orang2 tidak
bersalah yg tertindas, dan dengan satu atau lain cara, ia akan membela kepentingan orang2 yg terluka melawan para
penindas mereka.
Adalah kehormatanNya untuk merendahkan orang2 congkak dan membantu orang2 yg tidak berdaya...
Banggakah kita ketika kita mengerti bahwa kita memiliki Tuhan yg benar?
Untuk itu, jangan ragu2 lagi...
Kita sudah ada dijalan yg paling benar...
Sebab dari keadilanNya saja kita bisa tahu bahwa Dia adalah Tuhan yg sungguh2 hebat dan sangat baik
Karena Dia adil, demikian juga kita...
Kita pun harus adil didalam segala hal
Sebab lewat keadilan ini, kita mengekspresikan Tuhan yg kita sembah dan menolong kita untuk menjadi pribadi yg lebih
baik...
Terima kasih Yesus...
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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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 13
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(7) Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa,
perbuatan-perbuatan-kepada orang Israel.
Dia telah menyatakan diriNya dan AnugerahNya kepada kita, Ia telah memperkenalkan jalan2Nya kepada Musa, dan
melalui Musa perbuatan2Nya kepada kepada orang Israel, bukan hanya melalui tongkatnya kepada orang2 yg hidup pada
masa itu, tetapi juga melalui penanya kepada masa2 berikutnya.
Perhatikanlah, pewahyuan Ilahi merupakan salah satu dari kebaikan2 Ilahi yg pertama dan terbesar yg dengannya jemaat
diberkati.
Sebab Allah memulihkan kita kembali kepada diriNya dengan menyatakan diriNya kepada kita, dan menganugerahkan
kepada kita segala kebaikan dengan memberi kita pengetahuan.
Ia telah memperkenalkan perbuatan2Nya dan jalan2Nya...
Untuk itu...
Apapun keputusan dan jalan2 yg perlu kita ambil,
Mari ingat bahwa Yesus yg kita sembah adalah Tuhan yg selalu ada untuk memberikan jalan keluar bagi kita...
Sesulit apapun keputusan yg harus kita ambil, jika kita libatkan Yesus didalam hidup kita, kita pasti menemukanNya...
Mat 7:(7) "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu. (8) Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap
orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
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Dia ada untuk menuntun dan memberikan jalan bagi kita
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 14
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(8) TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak pernah Ia ganas dan kejam terhadap kita, tetapi selalu lembut, penuh belas kasihan dan siap mengampuni...
Itulah sifatNya, Dia penyanyang dan pengasih.
Ini merupakan jalanNya yg diperkenalkanNya kepada Musa digunung Horeb, ketika Ia menyatakan namanya demikian (kel
34:6-7)
Saat menjawab pertanyaan Musa (kel 33:13)
“...beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau,...”
JalanKu adalah Firman Allah, untuk mengampuni dosa.
Yesus tidak lekas marah, Ia panjang sabar, tidak lekas menunjuk pada kesalahan yg kita perbuat atau segera mengambil
keuntungan melawan kita. Ia bersabar terhadap orang2 yg amat membangkitkan amarahNya, Ia menunda2 untuk
menghukum agar memberikan ruang untuk bertobat dan tidak bersegera menjalankan putusan dari hukumNya...
Ia tidak bisa panjang sabar seperti itu seandainya Ia tidak berlimpah kasih setia.
Dalam kondisi apapun, ingatlah selalu bahwa Yesus yg kita sembah adalah Tuhan yg sangat mengasihi kita...
Usahakan untuk kita sering mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita disayang Yesus...
Semakin banyak kita mengatakannya, semakin perkataan ini masuk kedalam alam bawah sadar kita, semakin perkataan ini
masuk, semakin kita akan mengalami perubahan2 emosi dan prilaku yg sangat luar biasa...
Mari sama2 kita melakukannya...
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Yesus sayang saya...
Yesus sayang sdr...
Yesus sayang kita....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 15
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(9) Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Yesus tidak marah berlama2, karena tidak selalu Ia menuntut, sekalipun kita selalu melanggar dan pantas ditegur.
Meskipun Ia memperlihatkan murkaNya melawan kita atas dosa2 kita melalui teguran2 pemeliharaan Ilahi dan peringatan2
hati nurani kita sendiri, dan dengan demikian menyebabkan dukacita, namun Ia akan berbelas kasihan dan tidak akan
selalu membiarkan kita dalam penderitaan dan kengerian.
Tidak, tidak akan dilakukanNya hal itu karena dosa2 kita. Sebaliknya, setelah kita hidup dalam roh perbudakan, Ia
menganugerahkan kepada kita roh yg akan mengangkat kita menjadi anak.
Betapa berbedanya di hadapan Allah dengan orang2 yg selalu menegur, yg selalu mencari2 kesempatan untuk menegur,
dan tidak tahu kapan harus berhenti...
Apa jadinya kita jika Allah berbuat demikian terhadap kita?
Tidak untuk selama2Nya Dia mendendam melawan umatNya sendiri, tetapi akan mengumpulkan kita dengan kasih setia
abadi...
Jika Yesus adalah Tuhan yg tidak pernah mendendam...
Kenapa kita perlu tertekan?
Mungkin, itu disebabkan oleh karena, kita pun belum bisa mengampuni orang lain....
Hari ini, apapun dendam yg masih ada didalam kehidupan kita, maukah kita mengambil keputusan untuk mengampuni
orang yg menyakiti kita?
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Sebab tanpa mengampuni, kita tidak akan bisa mengalami siapa pribadiNya yg sesungguhnya....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 16
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(10) Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,
Alkitab sangat banyak berbicara tentang kasihNya, dan kita semua dapat meyakini bahwa itu benar, bahwa kita telah
mengalaminya.
Andaikata Ia bukan Allah yg panjang sabar, kita pasti sudah lama ada dineraka.
Tetapi tidak dibalasNya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Ia tidak menimpakan penghakiman2 yg pantas kita dapatkan atau menjauhkan dari kita penghiburan2 yg telah kita biarkan
hilang sendiri, yg seharusnya membuat kita memandang dosa dengan lebih buruk, bukan lebih baik.
Sebab, kemurahan Allah haruslah menuntun kita kepada pertobatan
Rom 2:4) Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya?
Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Keren sekali ya Yesus kita...
Jika kita benar2 mengerti juga mengenal siapa Dia sesungguhNya, kita pasti akan selalu merasa aman, dan pasti selalu
maksimal didalam kehidupan kita...
Mari sama2 kita terus fokus kepada siapa diriNya, daripada fokus akan kesalahan orang lain...
Terima kasih Yesus...
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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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 17
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(11) tetapi setinggi langit di atas bumi,
demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia;
Kekayaan kasih setia Allah yg melampui segalanya, setinggi langit diatas bumi (tinggi... sekali)
Demikianlah kasih setia Allah mengatasi jasa2 baik dari orang2 yg paling takut akan Dia, melampaui jasa2 mereka sehingga
kasih setia Allah dan jasa2 mereka itu tidak bisa diperbandingkan.
Sehebat apapun manusia telah menunaikan kewajibanya, ia tidak dapat menuntut sekecil apapun dari kebaikan Allah
sebagai hutang.
Oleh sebab itu, semua keturunan Yakub akan bergabung bersamanya dalam mengakui diri mereka sebagai orang yg tidak
layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan Allah (kej 32:10)
Amatilah kasih setia Allah sedemikian besarNya atas orang2 yg takut akan Dia, bukan atas orang yg menyepelekan Dia.
Kita harus takut akan Tuhan dan kebaikanNya...
Wouw....
Dia sungguh luar biasa...
Tidak ada hal apapun yg bisa kita lakukan untuk membandingi atau membalas kasihNya kepada kita...
Tidak ada hal apapun yg bisa kita kerjakan untuk menuntut berkatNya dalam hidup kita...
Kecuali, jika kita mengenal siapa Dia, Dia melakukan kebaikan dan berkat dalam hidup kita, oleh karena memang Dia
adalah kasih itu...
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Yakinkah kita bahwa Dia pasti akan buka jalan?
Terpujilah nama Tuhan Yesus...
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 18
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(12) sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
🎼sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku,
Jauh kedalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku...
Betapa besar kasih...
PengampunanMu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yg hancur, kuberterima kasih, kepadaMu ya Tuhan, pengampunan yg
Kau beri pulihakanku🎶🎶
Penuhnya pengampunan2Nya, sebuah bukti akan berlimpahnya kasih setiaNya...
Sejauh timur dari barat (bentangan dua bagian dunia yg paling luas, karena keduanya diketahui dan dihuni, oleh sebab itu
para ahli ilmu bumi mengukur garis bujur kearah itu)
Demikian dijauhkanNya dari pada kita pelanggaran kita, sehingga pelanggaran itu tidak akan pernah ditimpakan keatas kita,
atau bangkit dalam penghakiman melawan kita.
Dosa2 semua orang percaya tidak akan diingat lagi, tidak akan disebutkan kepada kita. Orang akan mencarinya, namun
tidak akan menemukannya, jika kita mencampakan dosa kita sepenuhnya, maka Allah akan mengampuni seutuhnya.
Apa yg Tuhan sampaikan buat sdr saat ini?
Dia pribadi yg sangat keren...
Ikut Yesus memberikan keamanan, ketenangan dan kedamaian yg luar biasa...
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Kuncinya...
Yakin bahwa Dia sudah melakukannya bagi kita.
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 19
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(13) Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan
Dia.
🎼Sperti Bapa sayang anakNya, demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mataMu, Kau berikan smua yg ada
padaMu🎶🎶
Wouw....
Bagaimana Ia menyayangi kita?
Seperti Bapa sayang kepada anak2nya...
Ia mengakui bahwa kita adalah anak2Nya
Ia bersikap lemah lembut...
Ia menolong anak2nya yg lemah dalam pengetahuan dan mengajari mereka...
Sayang kepada mereka ketika mereka membangkang dan bersabar menghadapi mereka...
Ketika mereka sakit, Bapa menghibur mereka...
Ketika mereka jatuh, Bapa membantu untuk membangunkan mereka lagi...
Ketika mereka melanggar, pada saat mereka berbalik, Bapa mengampuni mereka...
Bapa mengasihi mereka ketika mereka diperlakukan tidak adil dan memberi mereka ganti rugi...
Demikian Tuhan sayang kepada orang2 yg takut akan Dia...
Mengapa Dia sayang?
Sebab Dia adalah kasih itu sendiri...
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Dia tidak dapat memungkiri siapa diriNya bagi orang2 yg takut akan Dia....
Sebab Diapun tahu siapa kita, kita hanya debu tanah yg banyak kesalahannya...
Oleh karena itu, Dia selalu ada untuk menjaga, menuntun dan berperang ganti kita.
Terpujilah namaMu Yesus....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 20
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(14) Sebab Dia sendiri tahu apa kita,
Dia ingat, bahwa kita ini debu.
Sudah sewajarnya Dia tahu apa kita, sebab Dialah yg membentuk kita.
Setelah diciptakanNya sendiri manusia dari debu, Dia ingat bahwa kita ini debu, bukan hanya karena keadaan jasmani
tetapi juga dalam memberi hukuman.
Ia mempertimbangkan kerapuhan tubuh kita dan kebodohan jiwa kita, betapa sedikit yg bisa kita lakukan dan Ia
mengharapkan menurut kemampuan kita juga.
Ia mempertimbangkan betapa sedikit kita bersabar, dan karena itu Ia mengijinkan masalah yg terjadi dalam kehidupan kita
menurut kesanggupan kita juga, dan dalam kesemuanya itu tampaklah kelembutan belas kasihanNya...
Dia adalah Tuhan yg sangat mengerti dan peduli...
Seberat apapun tanggungan yg harus kita pikul, ketahuilah, itu tidak melampaui kekuatan kita....
Jika kita benar2 mengenal siapa yg kita sembah, kita pasti akan melewatiNya...
Yg membuat kita sepertinya tidak mampu, itu karena arah pandangan kita salah....
Ketika kita tahu bahwa yg harus kita selesaikan makin dekat tanggalnya, kita makin bingung...
Bukannya kita terus setia memandang Yesus, kita mengalihkannya dengan menolong Yesus bahkan mengambil alih
tanggung jawab Yesus dalam kehidupan kita...
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Hasilnya?
Masalah....
Hari ini, yakinkah kita bahwa Dia adalah pribadi yg benar2 sangat peduli dan mengerti keadaan kita?
Yakinkah kita bahwa Dia pasti ada untuk menolong kita?
Dia pasti....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 21
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(15) Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga;
Betapa singkatnya hidup manusia itu dan betapa tidak pastinya kelangsungannya.
Bahkan kehidupan orang2 besar dan orang2 baikpun demikian, dan baik kebesaran maupun kebaikan mereka tidak dapat
mengubah apa yg ada pada diri mereka: adapun manusia, hari2nya seperti rumput yg tumbuh dari tanah, hanya naik sedikit
diatasnya dan sebentar saja layu lalu kembali lagi ke tanah.
Manusia dalam keadaanya yg terbaik, tampak sedikit melebihi rumput. Ia tumbuh berbunga dan terlihat ceria. Namun dalam
hal ini pun ia hanya seperti bunga dipadang, yg meskipun sedikit berbeda dari rumput namun akan layu bersamanya.
Bunga ditaman biasanya lebih beraneka ragam dan lebih berharga dan meskipun pasti layu akan bertahan lebih lama
karena terlindung oleh dinding taman dan dirawat oleh tukang kebun.
Tetapi bunga dipadang, tidak saja pasti layu tetapi juga diterpa embusan2 angin dingin dan mudah digigit dan diinjak2 oleh
binatang2 dipadang.
Hidup manusia tidak hanya terus merosot dengan sendirinya, tapi sewaktu2 dapat berakhir, ketika bunga sedang
mekar2nya, embusan angin yg tidak terlihat dan tidak diharapkan melintasinya maka tidak ada lagi ia, angin itu membuat
pucuknya tergantung, daun2nya berguguran dan layu lalu jatuh ketanah lagi dan tempatnya yg bangga akan dia, kini tidak
mengenalnya lagi.
Demikianlah manusia itu, karena itu Allah mempertimbangkan hal ini dan menyayanginya....
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Mari gunakan setiap waktu dengan benar...
Sebab setiap waktu yg Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah emas yg tak
ternilai....
Dalam kesempatan yg ada, pilihlah untuk selalu membangun hubungan yg intim dengan Yesus....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 22
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(16) apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia,
dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
Kerapuhan dari setangkai bunga mengingatkan kita betapa kita pun sangat rapuh tanpa pertolongan Tuhan...
Orang2 yg mengerti akan siapa dirinya, pasti akan selalu bergantung kepada Tuhan, namun sebaliknya, orang2 yg tidak
mengerti siapa dirinya, dia pasti mengusakan semua yg dia bisa untuk menjawab dan memenuhi keinginannya....
Semakin dia berusaha, semakin dia mengalami kekosongan dan akhirnya membawanya kepada kehancuran...
Ketika bunga itu layu dan berguguran, ayat diatas mengatakan bahwa tempatnya tidak mengenalnya lagi...
Di luar Tuhan, semua nya mengecewakan...
Kita harus sadar bahwa itu memang terjadi...
Untuk itu jangan sakit hati ataupun kecewa jika kita dilupakan atau di tinggalkan...
Sebab seperti itulah keadaan dunia....
Tetapi puji syukur kepada Yesus,
Tuhan yg kita sembah, tidak pernah melupakan kita, Dia selalu ada bersama kita, baik susah maupun senang, baik pagi
maupun malam, baik jauh maupun dekat, Dia selalu ada menemani kita....
Untuk itu....
Mari kita sama2 prioritaskan untuk membangun kehidupan dengan pribadi yg tidak pernah akan melupakan kita...
Nama pribadi itu adalah Yesus....
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Sudah berapa dalam hubungan sdr dengan Yesus?
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 23
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(17) Tetapi kasih setia TUHAN
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
dan keadilan-Nya bagi anak cucu,
Kasih setiaNya akan berlanjut lebih lama daripada hidup kita, dan akan tetap ada meskipun kita sudah tidak ada lagi...
Kelangsungan dari kasih setia yg diberikan kepada kita. Kasih setia itu akan berlangsung lebih lama daripada hidup kita
dibumi dan oleh sebab itu kita tidak perlu kuatir meskipun hidup kita singkat, karena kematian itu tidak memperpendek atau
mengacaukan kebahagiaan kita.
Kasih setia Allah itu lebih baik daripada hidup, sebab kasih setiaNya akan tetap hidup setelah kehidupan itu tidak ada.
Pertama, bagi jiwa kita, yg bersifat kekal. Bagi kita kasih setia Tuhan itu dari selama2nya sampai selama2nya.
Dari selama2nya dalam perancangannya dan sampai selama2nya dalam dampak2nya dalam pemilihan kita sebelum dunia
dijadikan dan dalam pemuliaan kita ketika dunia ini sudah tidak ada lagi.
Sebab, kita dari semula ditentukan untuk menerima bagian yg di janjikan...
Dan untuk mencari kasih setia Tuhan, Tuhan Yesus, sampai kehidupan kekal....
Puji Tuhan....
Bisa bayangakan bagaimana kasihNya kepada kita?
Jika kita benar2 mengerti dan menerima kasih sejatiNya, saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi...
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Pernah merasakan di cintai?
Yesus mencintai kita....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 24
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(18) bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya
dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya.
Kasih dan cintaNya berlaku bagi orang2 yg berpegang pada perjanjianNya dan bagi orang2 yg melakukan perintahNya...
Pada saat Mazmur ini ditulis, Daud belum mengenal pribadi Yesus Kristus, tetapi dahsyatnya dia sudah mendapatkan
pewahyuan tentang kasihNya...
Dan pada saat ini bagi kita yg sedang merenungkan mazmur ini, kita menggenapi dari apa yg Daud tulis....
KasihNya digenapi lewat kelahiran Yesus Kristus dan pengorbanan Yesus dikayu Salib.
Lewat pengorbananNya, setiap kita yg percaya kepadaNya, kita dilayakan dan dibenarkan...
Kita dibungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga ketika Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus yg ada bersama2 kita....
Pekerjaan kita hanya melekat dengan Yesus, membangun hubungan yg intim denganNya,
Selalu ingat akan pengorbananNya, lewat hal ini, kita dapat terus menikmati kasih setianNya....
Hal ini pun merupakan bukti kasih setiaNya bagi kita, Dia selalu ada untuk memberikan jalan keluar dan perlindungan bagi
kita yg dikasihiNya....
Terima kasih Yesus...
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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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 25
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(19) TUHAN sudah menegakkan takhta-Nya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu.
Ia telah menjamin kebahagian umat kesayanganNya dengan janji dan perjanjian, tetapi tatanan umat manusia, dan dunia
secara umum, dijagaNya dengan pemeliharaan umum.
Tuhan mempunyai TahtaNya sendiri, tahta kemuliaan, tahta pemerintahan.
Dia yg menciptakan segala sesuatu memerintah segala sesuatu dan keduanya dilakukan dengan sepatah kata yg penuh
kuasa: Ia sudah menegakan tahtaNya, sudah menetapkan dan mendirikannya sehingga tidak akan goncang. Ia telah
menentukan dari semula segala ukuran pemerintahanNya dan melakukan semuanya sesuai dengan kehendakNya sendiri.
Ia telah mempersiapkanNya di Sorga, mengatasi kita dan melampaui pandangan kita. Sebab Ia menutupi pemandangan
tahtaNya, dan melingkupinya dengan awanNya.
Walaupun demikian, Ia sendiri dapat mengadili dari balik awan2 yg gelap, oleh karena itulah Sorga dikatakan mempunyai
kekuasaan, dan kita dituntun untuk mempertimbangkan hal ini lewat pengaruh yg bahkan dimiliki oleh langit yg bisa kita lihat
itu terhadap bumi ini, yaitu pemerintahannya.
Tetapi walaupun tahta Allah berada di Sorga, dan disana Dia mendirikan istanaNya dan kesana pandangan kita diarahkan
kepadaNya, namun kerajaanNya berkuasa atas segala sesuatu.
Ia memperhatikan semua penghuni dan semua urusan yg ada didunia bawah ini, dan mengatur semua pribadi dan peristiwa
sesuai dengan keputusan kehendakNya demi kemuliaanNya sendiri.
KerajaanNya berkuasa atas segala raja dan segala kerajaan dan tidak satupun wilayah yg luput dari kekuasaanNya
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Dia sungguh luar biasa....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 26
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(20) Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya
dengan mendengarkan suara firman-Nya.
Kewajiban untuk menaikan puji2an dimana2 disimpulkan dari sini: jika segala sesuatu berada dibawah pemerintahan Allah,
maka semuanya harus menyembah Dia
Biarlah malaikat2 kudus memujiNya, pujilah Tuhan, hai malaikat2Nya dan lagi, pujilah Tuhan, hai segala tentaraNya, hai
pejabat2Nya.
Daud sudah menggugah dirinya sendiri dan orang lain untuk memuji Tuhan, dan disini pada bagian penutup, ia berseru
kepada para malaikat untuk melakukannya.
Bukan berarti mereka perlu kita gugah untuk memuji Allah, karena mereka sudah melakukannya senantiasa.
Tetapi demikianlah ia mengungkapkan pikirannya yg luhur tentang Allah sebagai Dia yg layak dipuja2 oleh malaikat2 kudus.
Dengan begitu, dia menyemangati dirinya sendiri serta orang lain untuk menjalankan kewajiban itu dengan pertimbangan
ini,
Bahwa memuji adalah pekerjaan malaikat.
Dan demikianlah ia menghibur dirinya sendiri sambil merujuk kepada kelemahan serta kekurangannya sendiri dalam
menjalankan kewajiban itu dengan mempertimbangkan hal ini, bahwa ada dunia para malaikat kudus yg berdiam dirumah
Allah dan senantiasa memujiNya.
Singkatnya, para malaikat yg berbahagia itu adalah hamba2 yg mulia yg melayani Allah yg patut dipuji
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Mari kita terus meninggikan nama Yesus....
Terpujilah nama Yesus
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
M: membagikan
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan
secara langsung.

82

NOTE:

83

"Terima Kasih” 27
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(21) Pujilah TUHAN, hai segala tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya.
Daud kembali mengingatkan kita bahwa puji2an kepada Tuhan merupakan kewajiban bagi kita semua...
Hal lain yg Bapa bukakan buat saya pada saat ini adalah, coba perhatikan dari ayat 20 dan 21 ini, dimana Bapa kita di
Sorga memiliki malaikat2, tentara2, dan pejabat2...
Mengingatkan kita bahwa Dia sangat berkuasa, Dia sangat hebat....
Bukan hanya Dia berkuasa, tetapi Dia pun punya banyak pembantu yg memang disiapkan dan disediakan bukan hanya
untuk mengurus kerajaanNya tetapi juga untuk mengurus kita...
Dan ketika kita bersama Dia nanti, kita akan menjadi anak2 Raja, yg akan memerintah bersama2 dengan Dia,
Akan ada satu pesta besar, akan ada acara2 yg sangat luar biasa dan mewah...
Sorga itu penuh dengan keindahan, sukacita dan kehidupan....
Dan pekerjaan kita hanyalah memuji2 Dia sebab memang Dia hebat, semua yg Dia buat selalu yg terindah, terbagus, dan
keren sekali...
Mulut kita pun terbuka untuk memujinya bukan karena dipaksa tetapi karena kenyataan dan cinta yg mendorong kita untuk
memuji kebesaranNya.....
🎼kami memuji kebesaranMu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan....🎶
Terima kasih Yesus...
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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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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"Terima Kasih” 28
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Maz 103:(22) Pujilah TUHAN, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
🎼Kau Allah yg besar, ajaib dan Mulia, Kau Yesus yg slalu membuatku terpesona, sgala pujian bagi Mu ya Tuhan, hanya
Kau yg layak ku agungkan...🎶
Biarlah segala buatanNya memujiNya, semua disegala tempat kekudusanNya (disegala tempat kekuasaanNya) sebab,
karena mereka adalah buatanNya, mereka berada dibawah kekuasaanNya, dan mereka dijadikan serta diatur agar bisa
menjadi bagiNya kenamaan dan kepujian.
Segala buatanNya maksudnya, semua anak manusia, disemua belahan dunia, biarlah mereka semua memuji2 Tuhan, dan
bukan itu saja tetapi juga mahluk2 yg lebih rendah yg juga merupakan buatan Allah, biarlah mereka memuji2Nya dalam
keberadaan mereka, meskipun mereka tidak bisa memujiNya dalam perbuatan.
Namun semua ini tidak membuat Daud berdalih untuk tidak memuji Allah, tetapi menggugahnya untuk melakukannya lebih
riang lagi agar ia bisa turut serta dalam kebersamaan ini.
Sebab ia menutup mazmur ini dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku...
Sebagaimana ia memulainya.
Memuji Allah dan memberiNya kemuliaan haruslah menjadi alfa dan omega dari semua ibadah kita. Ia memulai dengan
pujilah Tuhan, hai jiwaku dan setelah menuliskan dan menyanyikan kidung yg bagus ini bagi kehormatanNya ia tidak
berkata, nah jiwaku, engkau sudah memuji Tuhan sekarang duduklah dan beristirahatlah, melainkan pujilah Tuhan, hai
jiwaku lagi dan lagi
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Walaupun kita sudah berbuat begitu banyak dalam melayani Tuhan, tetap saja kita harus lebih lagi didalam memuji Tuhan,
pujian kepada Tuhan merupakan pokok yg tidak pernah habis, sebab di Sorga pun kita akan selalu memuji2 Tuhan....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
M: membagikan
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun dikatakan
secara langsung.

88

NOTE:

89

"Terima Kasih” 29
M: menerima
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita
M: merenungkan
Zef 3:(17) TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau
dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai,
Satu hal lagi yg Bapa rindu agar kita kenali siapa diriNya....
Dia adalah pahlawan yg memberi kemenangan...
Tugas seorang pahlawan adalah menolong dan selalu memberi kemenangan didalam peperangan...
Peperangan apakah yg sedang kita hadapi saat ini?
Kenalilah dan yakinilah bahwa Yesus yg ada bersama2 kita, Dia ada untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita....
Jika kita mengerti dan tahu bahwa kita punya penolong yg selalu berperang buat kita dan bahkan selalu membawa
kemenangan, apalagi yg kita takuti, apalagi yg kita kuatirkan...
Diakhir dari kampanye ini, maukah kita sama2 meyakini bahwa Dia adalah Yesus yg selalu ada untuk menuntun kita, Dia
adalah Bapa yg sangat menyayangi kita, Dia adalah pahlawan yg berperang ganti kita....
Pengenalan kita kepadaNya menolong kita untuk dapat menikmati kehidupan ini, menolong kita untuk terus maju dan
berdampak untuk KemuliaanNya...
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Terpujilah nama Tuhan Yesus...
Dia hebat, sangat hebat dan super hebat....
Terima kasih Yesus...
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) sambil memuji dan menyembah Yesus
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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