Tuhan berbisik dengan lembut,
“beritakan kepada semua orang
tentang Kasih-Ku”

KATA PENGANTAR
Seringkali kita berusaha untuk mendapatkan jawaban
dari beberapa pertanyaan yang ingin kita ketahui tentang
Tuhan. Buku ini membantu anda untuk mendapatkan
jawaban dari beberapa pertanyaan tentang Tuhan, Yesus,
Roh Kudus dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Buku ini juga menampilkan beberapa kesaksian indah
tentang bagaimana Tuhan menunjukan KemulianNya dan
ber-acara dalam hidup anak-anakNya.
Kekuatan Kuasa Doa, diambil dari Firman Tuhan, dikemas
dan disajikan untuk dapat menjadi panduan berdoa
dalam kehidupan sehari-hari.
Saya yakin anda akan menikmati membaca buku ini
seperti bagaimana saya menikmati membaca nya. Kedua
penulis buku ini sangat saya kenal, dan mereka berusaha
mengemas tulisan mereka menggunakan bahasa yang
dapat mudah dimengerti oleh semua kalangan pembaca.
Saat anda membaca buku ini, anda akan dipenuhi oleh
Kasih, Damai Sejahtera dan Sukacita dari Tuhan.
Selamat menerima berkat baru, diberkati dan menjadi
berkat bagi orang lain.
Tuhan Memberkati,
Alphonsa
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BAGIAN I – Siapakah Tuhan?
Beberapa pertanyaan yang sering diungkapkan
Sebelum kita masuk ke bagian ini, marilah kita bertanya
kepada diri kita sendiri….
Siapakah Tuhan bagi ku?
Bagaimanakah hubungan ku dengan Tuhan?
Apakah Tuhan memberi hukuman?
Menurut ku, apakah Tuhan itu Pengasih atau Pemarah?
Bagaimanakah aku bisa mengetahui, bahwa apa yang aku
ketahui adalah Kebenaran?
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Siapakah Tuhan?
Tuhan adalah Sang Pencipta Langit dan Bumi, Yang Maha
Kuasa; yang berkuasa penuh atas segala mahluk ciptaanNya dan segala yang ada di semesta raya. Kita, manusia
adalah mahluk ciptaan-Nya. Dia memungkinkan kita
untuk memanggil-Nya dengan sebutan ‘Bapa’ saat kita
percaya dengan Yesus Kristus.
Siapakah Yesus?
Yesus adalah Anak Tuhan.
Tuhan mengutus Anak-Nya yang tunggal - Yesus Kristus,
untuk turun ke bumi dan mengorbankan hidup-Nya di
kayu salib, agar kita umat manusia diselamatkan dari
dosa dan bersatu dengan Tuhan sebagai anak-anak-Nya.
Yesus menanggung semua dosa kita di kayu salib untuk
menyelamatkan kita. Melalui Yesus Kristus, kita memiliki
hak untuk memanggil Tuhan – Sang Pencipta kita sebagai
Bapa kita (Abba).
Siapakah Roh Kudus?
Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, Dia memberi kita
Roh-Nya untuk menyatu dan bersemayam di dalam kita
untuk menolong, memimpin, menghibur dan menjadi
teman setia kita dalam menjalani hidup. Inilah yang kita
sebut Roh Kudus.
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Apakah Yesus Tuhan? Apakah Roh Kudus Tuhan?
Iya.
Kita memiliki Tuhan/ Allah - Sang Tritunggal; Bapa, Putra
dan Roh Kudus yang adalah Satu. Tuhan menciptakan
langit, bumi beserta isinya dan Ia mengutus Anak-Nya,
Yesus, untuk datang dan tinggal di bumi. Yesus datang
untuk mengajar kita hidup yang benar dan saleh, dan
dengan mati bagi kita di kayu salib, Ia telah membasuh
dosa-dosa kita sehingga kita dapat bersatu dengan
Tuhan.
Tuhan telah memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya
untuk tinggal di dalam hati kita dan bersama kita selamalamanya.
Siapakah Tuhan untuk saya?
Kita sering melihat Tuhan hanya sebatas, “Dia – Tuhan
adalah Pencipta kita, dan kita merupakan mahluk ciptaanNya“. Tetapi ada pengertian yang lebih dalam lagi
mengenai kebenaran ini. Tuhan adalah Bapa Surgawi kita
yang Maha Pengasih juga Penyayang. Ketika kita percaya
kepada Yesus sebagai Anak Allah yang tunggal, kita telah
bersatu dengan Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Melalui
Yesus, kita berhak untuk memanggil Pencipta kita sebagai
Abba Bapa
Apakah yang Tuhan inginkan dari kita?
Tuhan ingin kita tahu bahwa Ia sangat mengasihi kita.
Dan berharap agar kita mampu mengasihi-Nya
sebagaimana Ia mengasihi kita. Ia ingin kita tahu, bahwa
Ia memiliki rencana yang sangat besar untuk masing5

masing dari kita. Ia ingin kita mengasihi-Nya, mendekat
kepada-Nya dan memperkuat hubungan kita dengan-Nya.
Ia ingin kita untuk dapat menghabiskan waktu bersamaNya – berbicara kepada-Nya, mencari petunjuk-petunjukNya di dalam doa, di saat waktu teduh. Ia ingin agar kita
dapat mengenal-Nya lebih dekat lagi.
Apa Tujuan Hidup Kita?
Dalam hidup, mungkin banyak dari kita jika diberikan
pertanyaan ini akan menjawabnya dengan keraguraguan, atau mungkin bahkan tidak mempunyai jawaban
sama sekali. Sering juga kita merasa tahu apa tujuan
hidup kita, kemudian menjalaninya dengan mengikuti
kata hati kita sendiri yang belum tentu benar dimata
Tuhan. Tetapi sebenarnya, Tuhan menginginkan kita
melakukan setiap kehendak-Nya dan menerapkannya di
setiap aspek di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu akan
kita mampu untuk mengasihi-Nya, mengenal-Nya lebih
dekat dan untuk kita mengetahui bahwa, Tuhan sangat
mengasihi kita bahkan melampaui apa yang bisa kita
bayangkan, pikirkan dan jelaskan dengan kata-kata.
Tujuan hidup kita adalah untuk mengetahui kehendakNya atas hidup kita, dan bagaimana kita bisa mampu
untuk tidak hanya mengasihi Dia dan melayani Dia, tetapi
dapat juga dengan rendah hati melayani orang lain dan
menjadi sukses dalam hidup kita.
Mari kita luangkan lebih banyak waktu bersama Tuhan,
dan hadir ke dalam hadirat-Nya yang kudus.
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Bagaimana cara kita agar bisa lebih dekat dengan
Tuhan?
Dengan secara teratur menghabiskan waktu bersamaNya, membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ini
dapat kita lakukan dengan cara membaca Aliktab secara
rutin, merenungkan Firman Tuhan, berdoa kepada-Nya,
dan dengan memberikan Dia tempat yang pertama dan
terutama di dalam hidup kita. Meluangkan waktu untukNya dan menghabiskan waktu di Hadirat Kudus-Nya
setiap hari, adalah merupakan prioritas utama kita.
Apakah arti “Solitude”/Penyendirian? Apakah art “Silent
Time” / Waktu untuk hening sejenak?
“Solitude” dalam hal ini bisa kita artikan sebagai waktu
sendiri atau menyendiri dan menghabiskan waktu dengan
Tuhan, sujud di kakiNya, dalam Hadirat Kudus-Nya.
Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya tentang
bagaimana Tuhan mengasihi kita dan menginginkan kita
untuk menghabiskan waktu bersama-Nya, semata-mata
untuk mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan benarbenar sangat mengasihi kita. Seringkali, kita mencari
Tuhan, berdoa kepada-Nya hanya pada saat kita
membutuhkan pertolongan-Nya. Sesungguhnya Tuhan
menginginkan lebih dari hal itu. Tuhan ingin agar kita
dapat menghabiskan waktu bersama-Nya tidak hanya
ketika kita membutuhkan pertolongan dari-Nya, tetapi
juga ketika semuanya berjalan baik dalam hidup kita.
Kerinduan Tuhan adalah agar kita menjadikan-Nya yang
terpenting dan terutama dalam hidup kita. Tuhan ingin
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kita berbagi dengan-Nya bukan hanya pada saat kita
menderita dan membutuhkan pertolongan saja, namun
juga saat kita bersuka-cita dan berbahagia. Ketahuilah,
bahwa Tuhan juga ingin kita berdiskusi dengan-Nya;
tentang permasalahan kita, tantangan hidup kita,
kebahagiaan kita, kesuksesan kita dan segala sesuatu
yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Tuhan ingin
kita menyerahkan hidup kita dan keberadaan kita
seutuhnya, hanya kepada-Nya, agar Ia dapat
mengarahkan kita kepada segala kebaikan dan kekayaan
yang telah disiapkan-Nya bagi kita. Untuk mendapatkan
itu semua, kita harus mencari Dia, meluangkan waktu
bersama-Nya, mengenal-Nya lebih dan lebih lagi serta
taat kepada segala perintah-Nya.
Apakah rencana Tuhan bagi kita? Apakah Keselamatan
itu?
Kerinduan Tuhan adalah memberikan kita semua anakanak-Nya kehidupan yang kekal bersama-Nya. Naluri sifat
manusia adalah memberontak dan melakukan sesuatu
hal yang nyaman bagi dirinya sendiri, yang disadari
ataupun tidak disadari membuat, manusia jatuh kedalam
dosa. Namun Tuhan sungguh sangat mengasihi kita, umat
manusia ciptaan-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan
kita saat kita sedang jatuh kedalam dosa tanpa sebuah
jalan keluar dan pengharapan. Tuhan mengirimkan Anak
Tunggal-Nya, Yesus untuk kita. Yesus mati di kayu salib
untuk menebus seluruh dosa-dosa kita. Saat kita bertobat
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dan percaya kepada Yesus, Tuhan mengampuni dosadosa kita dan mempersatukan kita dengan-Nya.
Keselamatan adalah; saat kita menerima Yesus Kristus
sebagai Juru Selamat Pribadi kita dengan Iman penuh dan
percaya. Kita percaya dengan iman, secara pribadi bahwa
pengorbanan kematian-Nya di kayu salib untuk menebus
dosa-dosa kita dan kuasa kebangkitan-Nya yang
memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan.
Selalu bersama Tuhan dan berada di dalam hadirat-Nya
membuat kita selamat dari kuasa maut dan dosa.
Apakah Tuhan menginginkan dan mengajak kita berada
dalam hadirat-Nya?
Keinginan Tuhan adalah untuk kita selalu berada dalam
hadirat-Nya yang kudus. Tuhan sangat mengasihi kita,
seperti ada tertulis; saat pertama kali murid-murid Yesus
datang kepada Yesus, mereka bertanya kepadaNya
dimanakah Kau tinggal? Yesus menjawab “Mari dan Lihat
lah”, seketika itu juga murid-murid Yesus mengikuti-Nya
dan tinggal bersama-Nya. Kasih Tuhan adalah sama,
kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Saat keputusan
hati dan pikiran kita betul-betul ingin lebih dekat
mengenal-Nya, Tuhan sendiri yang akan mengajak kita
untuk meluangkan waktu bersama-Nya, menikmati
hadirat-Nya dan mengecap Kasih-Nya.
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Yesus mengajak kita dan berkata, “Marilah semua yang
letih dan lesu, datanglah kepadaKu dan Aku akan
menenangkan jiwamu. Alkitab juga berkata, “Serahkanlah
semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan
mengasihimu”. Sungguh janji-Nya nyata sempurna dan
sangat indah. Tuhan yang Maha Penguasa, Pengasih dan
Pemurah, Tuhan sendiri secara pribadi yang mengajak
kita untuk selalu berada dalam hadirat-Nya.
Mengapa Yesus Disembah?
Kita menyembah Yesus, sebab Yesus adalah Anak Tuhan.
Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Yesus datang
ke bumi untuk ada bersama kita dan mengajar kita
bagaimana hidup yang saleh dan menjalani hidup kita
dengan benar. Yesus datang untuk menyelamatkan kita
dari murka dosa. Yesus mengorbankan hidup-Nya dan
mati di kayu salib untuk kita, agar kita dapat bersatu
dengan Tuhan, Bapa Surgawi kita yang Maha Pengasih
dan Penyayang. Melalui Yesus , kita dapat memanggil
Tuhan Yang Maha Esa sebagai Bapa kita.
Apakah ada waktu khusus untuk berdoa kepada Yesus?
Tidak, tidak ada waktu khusus atau hari-hari khusus
dalam seminggu untuk berdoa kepada Yesus. Kita dapat
menghabiskan waktu kita bersama-Nya setiap hari,
berdoa kepada-Nya setiap saat, sepanjang hari.
Praktik yang baik untuk berdoa kepada Yesus adalah di
pagi hari, sebelum memulai hari kita dan juga malam hari
sebelum tidur. Kita bisa berdoa untuk memohon berkat
dari-Nya saat kita memulai hari. Pada malam hari, kita
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bisa mengakhiri hari dengan berdoa mengucap syukur
kepada-Nya atas rahmat dan karunia-Nya.
Saat berdoa dimalam hari sebelum tidur juga merupakan
saat yang tepat untuk merenungkan segala hal yang telah
kita lakukan sepanjang hari, bersyukur atas segala berkatNya, memohon pengampunan atas kesalahan yang kita
perbuat serta mencari bimbingan dan berkat-Nya untuk
esok hari.
Kita juga dapat berdoa untuk orang-orang terkasih,
teman-teman kita, tetangga kita dan juga orang lain.
Ketahuilah bahwa Kasih Tuhan akan bertambah ketika
kita mau berdoa bagi orang lain. Oleh karena itu, baiklah
kita juga memberikan waktu kita berdoa untuk orang lain.
Dapatkah orang beribadah saat datang bulan?
Ya, seseorang dapat beribadah dan datang ke Gereja saat
sedang datang bulan. Tidak ada aturan atau larangan
mendasar akan hal ini. Yesus ada untuk semua orang;
orang sakit, sehat, kaya ataupun miskin, anak-anak dan
orang dewasa. Yesus datang ke bumi untuk tinggal
diantara kita semua. Yesus sebagai Anak Tunggal Allah,
saat dilahirkan pun tidak memilih tempat tertentu, tidak
memilih tempat yang nyaman, walaupun Dia mampu
melakukan itu, namun Yesus memilih untuk dilahirkan di
kandang ternak. Yesus mengijinkan para gembala ternak
untuk mengunjungi-Nya terlebih dulu daripada raja-raja
dan orang-orang kaya.
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Bagaimana seharusnya kita berdoa?
Tidak ada peraturan khusus untuk berdoa. Kita dapat
berdoa dengan tangan dilipat atau tangan terbuka. Kita
dapat berdoa sambil berlutut, duduk atau berdiri. Yang
terpenting dari semua itu adalah hati kita, sebab Yesus
melihat hati.
Ketika kita berdoa, kita harus mengucap syukur,
berterima kasih dan memuji Tuhan atas segala hal yang
Tuhan telah perbuat bagi kita dan juga bagi orang-orang
yang kita sayangi. Kita dapat memohon permohonan
khusus saat berdoa sebagai bagian dari doa kita seharihari. Berdoa merupakan waktu kita bersama Tuhan untuk
secara terbuka berbicara dengan-Nya sebagai Bapa kita.
Kita semua ingat, bagaimana ketika kita berbicara dengan
ayah duniawi kita. Kita tidak perlu mempersiapkan apaapa, semuanya spontan. Demikian juga halnya pada saat
kita berdoa dan berbicara kepada Bapa Surgawi kita yang
Maha Pengasih, kita dapat berdoa dan berbicara secara
spontan.
Hal yang sangat baik saat berdoa adalah saat kita berdoa
dengan menggunakan janji-janji Tuhan/ Firman Tuhan
(dari Alkitab). Adalah sangat baik saat kita berdoa, kita
juga mendoakan orang lain. Hal ini menyenangkan hati
Tuhan.
Apakah ada hari-hari tertentu dalam seminggu untuk
berdoa?
Tidak, tidak ada hari-hari khusus untuk berdoa.
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Setiap hari adalah merupakan hari khusus untuk kita
berdoa kepada Tuhan.
Gereja adalah tempat suci, dimana kita berkumpul
bersama sama pada hari Minggu untuk berdoa dan
menyembah Tuhan.
Apabila ada keinginginan untuk berdoa dan berpuasa,
umumnya kita menentukan hari hari tertentu untuk
melakukan hal itu, semuanya tergantung dari kerinduan
kita masing-masing. Ada juga kegiatan berdoa bersama
dalam sebuah kelompok kecil (Komsel) untuk bertumbuh
dan berdoa bersama.
Apakah ada ayat-ayat tertentu yang kita butuhkan saat
berdoa? Dan kapan?
Tuhan yang maha pengasih dan penyayang mengetahui
dan mengerti apa isi hati kita yang paling dalam, sehingga
kita dapat berdoa dengan menggunakan perkataan kita
sendiri.
Di dalam kitab suci Alkitab, tertulis ayat-ayat yang sangat
penuh kuasa yang dapat kita ucapkan saat kita berdoa.
Sebab saat kita mengucapkan nya dalam doa dengan
iman kita kepada Yesus, kita sedang meng-klaim janji-janji
Tuhan dalam hidup kita. Terdapat banyak ayat-ayat yang
dapat kita gunakan saat berdoa dan biasanya Roh Kudus
sendiri yang akan mengingatkan dan memimpin kita ayatayat mana yang dipilihNya untuk kita ucapkan saat
sedang berdoa.
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Doa kita akan penuh kuasa bila kita berdoa menggunakan
janji-janji Tuhan/ayat-ayat dari Alkitab. Sebab janji-janji
Tuhan/ayat-ayat dari Alkitab semua nya tersedia bagi kita
untuk kita ucapkan, percayai dan perkatakan dengan
iman.
Tidak ada waktu khusus untuk berdoa, kita dapat berdoa
kapan saja kita ingin berdoa. Tuhan ada untuk kita
senantiasa. Tuhan mencintai kita lebih dari yang kita
bayangkan atau gambarkan.
Apa saja jenis – jenis doa?
Kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan
doa-doa yang sudah tersedia, atau dapat kita sebut
sebagai “doa terstruktur” (silahkan melihat Bagian III Waktu bersama Tuhan dalam buku ini sebagai contoh).
Kita juga dapat berdoa menggunakan kata-kata dan
kalimat sendiri, sebab Tuhan mengerti, bahkan saat kita
tidak memiliki sepatah kata atau kalimat dalam
mengungkapkan perasaan dan segala hal yang ada
dibenak kita, sebab Dia adalah Maha Pengasih.
Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berdoa
untuk orang lain (terlepas mereka tahu bahwa kita
sedang mendoakan mereka ataupun tidak). Mungkin saja
mereka sedang mengalami pergumulan yang sama
seperti yang sedang kita alami. Tuhan ingin kita berdoa
tidak hanya untuk diri kita saja tetapi juga berdoa untuk
orang lain, dengan begitu kita dapat menjadi berkat
dalam kehidupan orang lain. Tuhan senang akan hal ini.
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Mengapa berpuasa itu penting?
Berpuasa membuat kita menjadi lebih dekat kepada
Tuhan. Dengan berpuasa secara teratur, kita dapat
berada dalam hadirat kudus-Nya dan dapat lebih peka
mengetahui kehendak-Nya atas hidup kita. Berpuasa
membuat hubungan kita masuk ke dalam tahapan yang
lebih baik lagi dengan Sang Pencipta kita.
Bagaimana berpuasa?
Ada berbagai cara berpuasa dengan jangka waktu yang
berbeda beda. Berpuasa dapat bervariasi dibagi dalam
waktu dan cara berpuasa. Ada kurun waktu berpuasa
seminggu sekali, setengah hari dan ada juga kurun waktu
berpuasa selama 40 hari secara terus menerus atau
bahkan lebih.
Untuk pemula, dapat mencoba berpuasa seminggu sekali,
selama setengah hari (misalnya puasa makan pagi dan
makan siang). Berpuasa tidak berarti bahwa kita tidak
meminum air putih, namun sebaliknya; saat berpuasa kita
harus lebih banyak minum air putih. Pada saat berpuasa
adalah merupakan hal yang sangat baik untuk kita
menambah waktu kita berdoa kepada Tuhan.
Perihal berbuka puasa, kita dapat berbuka puasa saat
siang hari ataupun sore hari. Banyak orang berbuka puasa
jam 3 siang, yang mana ini adalah waktu yang sama saat
Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita dan
mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kita dari murka
dosa dan menang atas kematian.
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Kuasa doa dan puasa dalam sebuah kelompok adalah
sangat kuat kuasanya. Sebab, jika ada beberapa orang
bersepakat untuk berdoa dan berpuasa bersama untuk
kebutuhan dari masing-masing individu ataupun
kepentingan bersama, berkat-Nya yang besar akan
tercurah.
Untuk lebih lanjut mengetahui jenis-jenis puasa, kita
dapat merujuk kepada beberapa informasi yang tersedia
di internet.
Apakah Doa saat Jam 3?
Jam 3 siang adalah biasa disebut sebagai saat ‘Mujizat
Besar’ terjadi. Ini adalah waktu dimana Tuhan kita Yesus
Kristus mati dikayu salib untuk menebus dosa dunia, ini
adalah saat Tuhan merubah keadaan dunia selama
lamanya. Doa saat jam 3 siang, mengingatkan kita atas
Kasih Kristus dan pengorbanan-Nya di kayu salib yang
telah menyelamatkan anda, saya dan kita semua.
Sungguh bukti Kasih yang tulus dari Tuhan Yesus untuk
menyelamatkan kita.
Silahkan melihat Bagian III - Waktu bersama Tuhan untuk
mengetahui Doa Jam 3.
Apakah Alkitab itu?
Alkitab adalah Kisah Kasih Tuhan untuk kita, anak-anakNya. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan belajar
tentang rencana indah Tuhan atas kita. Alkitab
menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan segala
sesuatu, bagaimana Tuhan mencintai kita, apa yang
sebenarnya Tuhan inginkan dari kita, bagaimana dan
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mengapa Tuhan mengutus Yesus untuk mati bagi kita,
petunjuk dan saran apa yang sejatinya Tuhan sudah
sediakan bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari dan
masih banyak lagi Kebenaran yang menarik yang mampu
menginspirasi kita dalam menjalani hidup ini.
Alkitab juga merupakan kompilasi dari banyak buku-buku
yang ditulis oleh beberapa penulis yang mendapat hikmat
dari Roh Kudus. Oleh karena itu, Alkitab adalah Firman
Tuhan.
Alkitab berisikan:
 Kisah Kasih Tuhan
 Identitas kita dalam Kristus
 Koleksi indah kebenaran cerita – cerita sejarah
 Kehidupan Yesus
 Janji-Janji Tuhan yang menguatkan kita
 Petunjuk dan Saran untuk kehidupan sehari-hari
(Buku Panduan dalam menjalani hidup)
 Cinta Kasih sempurna Tuhan, terutama saat kita
dalam pergumulan, sakit dan kesulitan.
Apakah Alkitab benar?
Ya, Alkitab adalah benar dan merupakan kumpulan
Firman Tuhan tertuang didalamnya. Banyak orang
berdebat tentang akurasi apa yang tertulis dalam Alkitab.
Banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang dari
masa lalu hingga sekarang yang jawabannya ada tertulis
dalam Alkitab. Dan terbukti juga oleh temuan-temuan
arkeologi, catatan sejarah dan lain lain. Banyak juga
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pertanyaan yang muncul berkaitan dengan ilmu
pengetahuan; yang mana muncul bukti-bukti baru yang
ditemukan oleh para ilmuwan yang ternyata berkaitan
dengan isi Alkitab, jawaban dari pertanyaan tersebut
sudah ada dalam Alkitab.
Yang terpenting bagi kita dari semuanya itu adalah bahwa
kita percaya terhadap Kasih Sempurna Tuhan dan Firman
Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Setiap pertanyaan
akan dijawab dalam waktunya Tuhan. Kita harus percaya
dan memiliki Iman kepada Tuhan.
Bagaimana cara membaca Alkitab?
Banyak hal tertuang di dalam Alkitab. Beberapa buku
berisi cerita, beberapa buku mengandung kata-kata bijak,
beberapa buku berisi puisi, beberapa buku memberi kita
petunjuk khusus, beberapa buku menceritakan tentang
Yesus dan Pelayanan-Nya di bumi, beberapa buku
memberikan kita inspirasi dan menguatkan kita dan
beberapa buku yang memberikan kita sekilas apa yang
akan terjadi di masa depan.
Jika kita mencoba untuk membaca Alkitab dari awal
sampai akhir dan mempertimbangkannya sebagai sebuah
buku novel yang tebal, maka kita pasti akan kehilangan
minat membacanya. Oleh karena itu, ada baiknya buat
kita untuk mengetahui bagaimana dan apa yang harus di
baca, tergantung dari apa yang ingin kita ketahui.
Alkitab terdiri dari dua bagian: Perjanjian Lama (waktu
sebelum Yesus) dan Perjanjian Baru (waktu saat Yesus
ada di bumi dan setelah Yesus bangkit ke Surga). Jika kita
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ingin membaca sejarah tentang ciptaan Tuhan dan umatNya, anda dapat membuka dan membaca isi dalam
Perjanjian Lama (misalnya Kejadian, Keluaran, Joshua dan
lain lain). Jika kita ingin membaca tentang kisah Yesus dan
Gereja yang didirikan-Nya, kita dapat membaca lima buku
pertama dari Perjanjian Baru (Matius, Markus, Lukas,
Yohanes dan Kisah Para Rasul). Jika kita ingin membaca
dan menyanyikan pujian untuk Tuhan, kita dapat
membaca dan merenungkannya melalui kitab Mazmur.
Bagaimana cara merenungkan Ayat-Ayat Tuhan dalam
Alkitab?
Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan bagi kita. Ketika
kita membaca Alkitab, akan ada ayat-ayat/ Firman Tuhan
tertentu yang akan menarik perhatian kita. Ada baiknya
saat itu kita berhenti sejenak untuk berdoa dan
memohon agar Roh Kudus membimbing kita dan
mengajar kita, sehingga kita mendapatkan pengertian
yang benar tentang ayat-ayat/ Firman Tuhan yang kita
baca tersebut.
Tuhan akan menyingkapkan rencana-Nya, janji-janji-Nya
dan kehendak-Nya atas kita. Marilah kita membaca
Alkitab sepenuh hati dan dengan iman.
Apakah janji-janji/ Firman Tuhan itu penuh kuasa?
Kami telah merangkumkan beberapa kesaksiaan dari
orang percaya, tentang bagaimana Kuasa janji/Firman
Tuhan yang apabila di Imani dengan penuh, telah
mengubah hidup mereka dan memberkati mereka.
Silahkan melihat Bagian II – Kisah bersama Tuhan di
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dalam di buku ini. Dalam bagian ini, kita dapat membaca
bagaimana Kuasa Janji/Firman Tuhan nyata berkuasa
penuh. Di setiap akhir kisah mereka, kami mencantumkan
janji/Firman Tuhan yang mendasari dan memimpin
mereka.
Bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan dengan kematianNya yang menyakitkan?
Tuhan - Sang Pencipta langit dan bumi adalah Bapa
Surgawi kita yang Maha Pengasih dan Yesus adalah Anak
Tunggal-Nya. Oleh karena Kasih Tuhan yang sungguh
besar bagi kita semua, Tuhan memberikan Anak
TunggalNya bagi kita, hidup bersama kita di Bumi dan
menjadikan-Nya korban Domba Allah yang mati di kayu
salib untuk menyelamatkan kita dari murka dosa dan
maut. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari
murka dosa dan maut, selain Tuhan? Siapakah yang dapat
mengasihi kita lebih dari Yesus yang telah mengorbankan
diri-Nya mati dikayu salib untuk kita semua? Bagaimana
bisa manusia diselamatkan bila tidak mengenal siapakah
Yesus?
Apakah yang special dan unik mengenai Yesus Kristus?
Yesus Kristus adalah anak Tuhan, beberapa hal yang
special dan unik untuk kita ketahui tentang Yesus:
 Yesus lahir dari Perawan Maria dan lahir di
kandang ternak
 Sebagai Anak Tunggal Allah, Yesus dapat hidup
dengan penuh kuasa, namun Yesus memilih
hidup sebagai rakyat jelata, Yesus ingin dekat
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dengan kita semua tanpa melihat wajah dan
status
Seluruh Malaikat di surga bersorak sorai, memuji
kelahiran Yesus
Sebuah Bintang Terang, menandakan kelahiranNya dan tiga raja-raja, orang paling bijak saat itu,
datang kepada-Nya untuk memberi hormat
Yesus datang ke bumi, hidup bersama kita dan
mengajar kita bagaimana hidup saleh dan
menjalankan hidup yang benar, menghindari
dosa dan melawan godaan
Yesus mati bagi kita dikayu salib untuk menebus
seluruh dosa-dosa kita dan maut. Pernahkah kita
mendengar Tuhan yang kita sembah, rela mati
bagi kita untuk menyelamatkan kita dan
membawa kita untuk lebih dekat dengan-Nya
selamanya?
Ketaatan Yesus, Kasih Yesus dan Kematian Yesus
di kayu salib menyatakan betapa besar Kasih
Bapa Surgawi untuk kita
Pada hari ketiga setelah mati di kayu salib, Yesus
Bangkit; menunjukan Kemenangan atas maut.
Yesus adalah Jawaban atas semua pertanyaan
kita, Yesus adalah Penyembuh kita, Penyedia kita,
Pelindung kita, Raja kita, Tuhan kita, Teman kita,
Penuntun kita, Saudara kita dan masih banyak
lagi ‘Nama’ bagi-Nya.
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Bagi orang yang belum percaya, saat mereka memuja
tuhan-tuhan mereka, mereka selalu membawa
persembahan yang mewah, banyak dan semua milik
mereka yang terbaik. Yesus, Anak Tuhan; tidak
menginginkan persembahan semacam itu. Keinginan-Nya
saat kita anak-anak-Nya datang kepada-Nya dan berada
di hadirat-Nya adalah bersekutu, berbicara dan
membawa beban kita, permasalahan kita, sakit penyakit
kita, penderitaan kita, kepada-Nya. Agar Yesus dapat
mengambil dan membuang jauh hal hal buruk dan
menggantikan semua itu dengan Kasih-Nya, KemurahanNya dan Anugrah-Nya.
Apakah yang special dari Darah Kristus? Mengapa
orang-orang membicarakan Darah Kristus?
Darah Kristus adalah sangat khusus dan special. Saat
seseorang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus
sebagai Juru Selamat Pribadi nya, saat itu juga Darah
Kristus menghapuskan seluruh dosa-dosa nya dan
menyelamatkan nya dari kematian yang kekal. Darah
Kristus melindungi kita dari bahaya dan malapetaka.
Kata “Darah Kristus” adalah sebuah ekspresi dari
kematian kudus di kayu salib dan pekerjaan yang
sempurna yang dilakukan oleh Yesus untuk kita semua.
Yesus mencucurkan darah-Nya dan mati untuk kita
semua. Kita yang adalah orang berdosa sekarang sudah di
tebus-Nya, saat kita menerima Yesus sebagai Juru
Selamat kita.
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Dijaman Hukum Mosaik (di jaman dahulu di Perjanjian
Lama), setahun sekali, para pendeta harus melakukan
sebuah persembahan untuk memohon pengampunan
dosa-dosa dengan menggunakan darah binatang dan
mempersembahkannya di sebuah altar. Sesuai hukum
tersebut, tanpa percikan dan persembahan darah, maka
dosa-dosa nya tidak akan diampuni.
Kasih Yesus, Pengorbanan Yesus dan Darah Yesus di kayu
salib telah menebus dan menghapuskan seluruh dosadosa kita, sekali dan untuk selama-lamanya. Saat kita
percaya kepada Yesus, kita sudah selamat selamanya.
Bagaimana perasaan Yesus dan apa yang Yesus pikirkan
saat kita berdoa kepada tuhan lain dan juga kepada
Yesus?
Apakah yang kita rasakan bila kita mengasihi seseorang
namun orang tersebut tidak mengasihi kita sebesar kasih
kita kepadanya? Kita akan merasa sedih namun kita akan
tetap mengasihi orang tersebut, menantinya dan
berharap.
Demikian juga dengan perasaan Yesus, namun Yesus
sangat mengerti hati dan pikiran kita. Saat seseorang
tidak mengasihi Tuhan dan tidak menempatkan Tuhan
sebagai yang terutama dalam hidupnya, Yesus menanti
dengan sangat sabar – hingga suatu saat semua orang
akan mengenal Kebenaran-Nya dan Kebenaran inilah
yang akan membebaskan orang itu.
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Bagaimana bisa seseorang menyembah Yesus yang
terpaku di kayu salib? Terlihat sangat menyayat hati.
Kayu Salib, mengingatkan kita akan besarnya Kasih Tuhan
untuk kita, bagaimana Tuhan mengirimkan Anak TunggalNya Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita
dari dosa, kutuk, sakit penyakit dan maut.
Kayu Salib, melambangkan Kabar Baik, saat kita
menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Pribadi kita,
karena Kasih-Nya kita dapat bersama dengan Dia selama
lamanya. Kayu Salib melambangkan Kasih dan
Pengharapan. Saat kita melihat Kayu Salib dengan
perspektif ini, kita mengerti bahwa betapa penting dan
berharganya Yesus di Kayu Salib.
Kekristenan sangat kental dengan budaya barat. Apakah
kita harus seperti itu saat kita percaya Yesus Kristus?
Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, perubahan yang
terjadi adalah internal, yaitu dalam hati dan pikiran kita.
Percaya kepada Yesus tidak memerlukan perubahan
external. Saat seseorang percaya kepada Yesus dan
banyak menghabiskan waktu di hadirat-Nya, Roh Kudus
akan memimpin nya, bagaimana menjadi lebih dekat
dengan Tuhan.
Beberapa orang, mungkin mengadopsi hal baru untuk
komunitas dan adat istiadat mereka, namun ini tidaklah
menjadi keharusan. Yang terpenting adalah hati dan
pikiran kita.
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Aku percaya kepada Yesus. Apakah ada yang harus aku
rubah dari cara hidupku?
Ada. Namun kita jangan memaksa diri merubah cara
hidup kita saat itu juga. Begitu kita percaya kepada Yesus
sebagai Juru Selamat pribadi kita, hati, pikiran dan waktu
yang kita punya kita berikan sepenuhnya kepada Yesus
dan dengan disiplin yang baik, Roh Kudus yang akan
perlahan namun pasti merubah diri kita dari dalam. Roh
Kudus yang akan membimbing kita untuk lebih dalam lagi
mengenal Tuhan dan memperkuat hubungan kita dengan
Tuhan.
Apakah orang Kristen minum anggur di gereja?
Tidak. Ini adalah persepsi yang salah tentang orang
Kristen. Bagaimana jika anda mencoba datang ke gereja?
Dengarkan Firman Tuhan dan saksikan ritualnya dan
mengerti sendiri apa arti ritual tersebut.
Gereja adalah tempat menyembah Tuhan. Bagaimana
bisa seseorang menyembah Tuhan sambil mengenakan
alas kaki?
Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat
kita, maka kita adalah Tubuh Kristus dan Roh Kudus
bersemayam dalam diri kita. Adalah lebih penting untuk
kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah hati dan
pikiran kita bersih dan kudus sebelum kita memikirkan
kebersihan luar kita. Semua hal ini adalah mengarah
kepada bagaimana keputusan, sikap hati dan pikiran kita
saat kita mengikuti Yesus.
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Pada umumnya, kita tidak perlu melepaskan alas kaki
saat masuk kedalam gereja. Namun ada beberapa gereja
di kota-kota kecil dan di desa-desa yang jemaat nya
memilih untuk melepaskan alas kaki saat masuk ke dalam
gereja, hal ini semata mata untuk menjaga kebersihan
gereja.
Apa yang harus aku lakukan saat mengikuti Yesus
Kristus? Apa yang harus aku lepaskan bila aku percaya
kepada Yesus Kristus?
Percaya dengan iman kita, bahwa Yesus adalah Anak
Tuhan, bawa semua doa-doa kita dengan penuh percaya
bahwa rancangan-Nya yang terbaik untuk kita. Dengan
sepenuh hati percaya dengan Iman bahwa Yesus Kristus
adalah Tuhan kita, Penyembuh kita, Penebus kita, Yang
Pengasih, Penyayang dan juga Sahabat kita.
Secara rutin dan disiplin mari habiskan waktu kita dalam
hadirat-Nya dengan berdoa. Berdoalah dan mintalah agar
Yesus memberikan hikmat-Nya atas doa-doa kita dan
membimbing kita sehingga dengan Kuasa Roh Kudus,
hidup kita diubah dan dipulihkan-Nya.
Kita tidak perlu merubah gaya hidup kita sebab tidak ada
larangan makanan, pakaian, atau apapun juga yang
secara eksternal harus dirubah, yang terpenting dalah
untuk kita fokus kepada Yesus di dalam hati dan pikiran
kita. Ijinkan dan nikmati perubahan yang Roh Kudus
pimpin dalam hiudp kita dan Yesus sendiri yang akan
menunjukan jalan-Nya.
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Ritual apa yang harus aku lakukan bila aku percaya
kepada Yesus Kristus?
Tidak ada ritual atau spesifik format tertentu dalam
berdoa. Yang terpenting saat percaya kepada Yesus
Kristus adalah hubungan intim kita dengan-Nya. Tuhan
sangat mengerti kebutuhan hidup kita, rutin dan disiplin
untuk menghabiskan waktu dalam hadirat-Nya dalam
doa. Ritual lainnya adalah hal yang kedua. Saat kita
berada di hadirat-Nya, Tuhan sendiri yang akan
memimpin kita dan kita akan menikmati perjalanan indah
bersama-Nya.
Anda juga dapat berdiskusi dengan pengikut Kristus lain
nya untuk mengetahui lebih lagi bila ada pertanyaan
khusus dalam pikiran anda.
Perlukah kita ke gereja?
Tuhan mengasihi anda. Apakah anda mengasihi Tuhan?
Maukah anda mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan?
Maukah anda mendekat kepada-Nya dan mengalami
Kasih Karunia dan Berkat-Nya dalam hidup anda? Sudah
puaskah anda dengan perjalanan rohani anda untuk
mengenal Tuhan?
Untuk memulai perjalanan rohani kita; seharusnya kita ke
gereja bukan karena kebiasaan atau ritual. Namun kita ke
gereja karena Kasih Tuhan, karena hubungan pribadi kita
dengan Tuhan. Saat anda sudah mengalami kasih Tuhan
lebih lagi dalam hidup anda, ijinkan Tuhan mengambil
alih seluruh kehidupan kita dan membimbing anda untuk
selalu berjalan bersama-Nya.
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Apakah artinya menyembah berhala?
Menyembah berhala adalah saat rasa kagum kita
terhadap sesuatu atau seseorang melebihi rasa kagum
kita kepada Tuhan. Beberapa contoh penyembahan
berhala: menyembah sebuah patung dan memujanya
seperti Tuhan, mengidolakan selebriti atau seseorang
lebih dari Tuhan, mencintai uang lebih dari Tuhan.
Kita diciptakan untuk mengasihi dan menyembah Tuhan,
Sang Pencipta Langit dan Bumi. Tuhan adalah Bapa
Surgawi kita yang penuh kasih dan kita adalah anak-anakNya. Tuhan haruslah selalu menjadi dan mendapat
tempat yang terutama dalam hidup kita, diatas segala
galanya.
Mengapa orang menyembah berhala? Bukankah
seharusnya orang tidak menyembah berhala?
Manusia pada umumnya saat mereka hormat kepada
para tua-tua, mereka mengikuti apa yang para tua–tua
tersebut lakukan dan ajarkan bahkan tanpa mengetahui
maksud ritual yang sedang dilakukan dan tanpa berusaha
bertanya apa arti ritual tersebut walaupun mereka tidak
mengerti. Karena melakukan hal yang tidak dimengerti ini
lah, banyak orang yang jatuh kepada penyembahan yang
salah sehingga mereka menjadi penyembah berhala.
Saat rasa ingin tau kita terus bertambah untuk
mengetahui Kebenaran Sejati tentang Tuhan, mencariNya dengan sepenuh hati kita; Tuhan sendiri yang akan
membuka diri-Nya dan saat kita mulai merasakan Kasih28

Nya nyata sempurna dalam hidup kita, kebenaran ini lah
yang memerdekakan kita.
Dengan kenyataan ini, masih perlukah kita berdoa kepada
berhala? Saat Tuhan sendiri yang membimbing kita ke
jalan-Nya.
Beberapa orang menyembah matahari, bulan, bintang,
planet - planet dan alam. Apakah salah menyembah
alam?
Tuhan adalah pencipta alam semesta raya, surga dan
bumi, Tuhan menciptakan seluruh isi alam semesta raya,
surga dan bumi. Alam, matahari, bulan, bintang, planet –
planet adalah hasil ciptaan-Nya. Yang mana yang harus
kita sembah? Sang Pencipta atau hasil ciptaan-Nya?
Beberapa orang yang menyembah alam, matahari, bulan,
bintang, planet – planet sebagai tuhan – tuhan mereka
sebab mereka beranggapan, Tuhan berada didalam nya.
Bukankah sebaiknya kita fokus menyembah Tuhan, Sang
Pencipta yang juga adalah Bapa Surgawi kita? Kenapa kita
tidak langsung saja menyembah Tuhan Yang Maha
Pengasih, Penyayang, Sang Pencipta yang menciptakan
kita? Tuhan Sang Pencipta, yang mengasihi kita dan yang
merindukan kita untuk mengasihi-Nya.
Beberapa umat Kristen selalu berbicara mengenai dosa.
Mereka seperti orang-orang yang sadis. Mengapa orang
berbicara mengenai dosa?
Tuhan menciptakan umat manusia sesuai dengan
Gambar-Nya, namun dosa telah memisahkan kita dari
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Tuhan. Untuk kita dapat kembali bersekutu dengan
Tuhan, Tuhan mengirimkan Putra-Nya Yesus sebagai
korban penebusan dosa-dosa kita, untuk mati di kayu
salib. Bila kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat
Pribadi, dan percaya dengan pengorbanan-Nya yang
Kudus di kayu salib dan Kuasa Kebangkitan-Nya, kita telah
diselamatkan dari dosa dan maut.
Saat mengetahui dan mengerti hal ini, orang percaya
akan sangat bersuka cita dan karena mengasihi; orang
percaya ingin berbagi Kabar Baik ini agar banyak orang
yang belum mengerti dapat diselamatkan. Oleh sebab itu
lah, banyak orang – orang Kristen berbicara tentang dosa,
konsekwensi nya dan jalan untuk diselamatkan dari dosa.
Tidak semua orang berdosa. Bagaimana mungkin
seseorang berkata bahwa semua orang terlahir sebagai
orang berdosa?
Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan
Tuhan seturut Gambar-Nya. Mereka tidak patuh kepada
Tuhan dan berbuat dosa. Dosa turun atas kita dari
mereka.
Di masa kecil kita diajarkan untuk saling mengasihi dan
perduli dengan sesama manusia. Kita juga diajarkan
bahwa bila kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja
maka kita egois, serakah dan salah.
Pernahkan anda memperhatikan seorang bayi? Saat kita
memberikan mainan, bayi ini akan memegang erat
mainan tersebut dan saat kita mencoba mengambil
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mainan nya, maka bayi ini akan tidak suka dan menangis.
Adakah yang mengajarkan hal ini kepada seorang bayi?
Tidak ada. Lalu darimanakah bayi ini belajar hingga
mempunyai sikap seperti ini? Ini adalah salah satu contoh
bahwa dosa itu sudah ada bahkan saat manusia belum
lahir.
Banyak dari kita yang kesulitan mengerti konsep sebuah
dosa. Terkadang saat kita mencoba berbuat baik dalam
hidup kita, ada beberapa area dalam diri kita yang
membuat kita jatuh kedalam dosa seperti, kita
memikirkan hal-hal yang buruk, marah, cemburu, nafsu,
berbohong ataupun membuat
komentar negative
terhadap orang lain.
Maka itu harus kita sadari dan mengerti bahwa hanya
melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan pengampunan
dosa dari Tuhan.
Bagaimana caranya agar tidak jatuh kedalam dosa?
Saat kita berjalan dan lebih banyak menghabiskan waktu
kita bersama Tuhan, kita akan disadarkan dan lebih
mengerti apa dan mana yang baik dan yang buruk.
Kekudusan Tuhan lah yang membuat kita tidak jatuh ke
dalam dosa.
Sangat penting bagi kita untuk terus berusaha dan
menambah keintiman hubungan kita dengan Tuhan.
Bagaimana caranya agar dosa kita diampuni?
Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Saat kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Anak
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Allah dan kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat
Pribadi; dan mengakui dosa-dosa kita, maka seluruh
dosa-dosa kita dihapusNya dan kita pun diampuni. Kita
menjadi manusia baru di dalamNya. Seluruh dosa-dosa
kita dan masa lalu kita diampuniNya dan dilupakanNya.
Aku selalu baik dan penuh perhatian kepada orang lain.
Aku tidak melakukan dosa. Untuk apa berbicara tentang
dosa?
Berlaku baik dan menolong orang lain, bukan berarti
bahwa kita tidak berdosa. Dosa tidak hanya berarti saat
kita mencuri, membunuh, merampok atau melakukan
kejahatan lain nya. Saat kita bersikap sombong, angkuh,
cemburu, bangga, kasar, berbohong, bernafsu dan lainlain, hal ini juga adalah dosa.
Terkadang sulit bagi kita untuk menerima kelemahan dan
kegagalan kita bahkan lebih sulit lagi untuk kita mengakui
dan membicarakan hal tersebut.
Kerinduan Tuhan adalah kita terbebas dari dosa-dosa.
Keinginan Tuhan adalah untuk kita dapat mengakui dosadosa kita dihadapanNya dan bertobat, tidak lagi
melakukan dosa-dosa tersebut sehingga Tuhan dapat
menghapuskan dosa-dosa kita dengan Kuasa Darah
Kristus dan membersihkan kita.
Apakah pemgakuan dosa itu? Untuk apa kita
melakukannya?
Pengakuan dosa adalah sebuah proses; mengerti dan
menyadari dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam hidup
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kita. Pengakuan dosa adalah sikap hormat dan jujur kita
kepada Tuhan, bahwa kita mengakui kesalahan kita
kepada-Nya.
Saat kita mengakui dosa-dosa kita, kita harus bertobat
dan memohon pengampunan dari-Nya.
Firman Tuhan berjanji kepada kita: “Jika kita mengaku
dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari
segala kejahatan”
Apakah pertobatan itu? Bagaimana caranya bertobat?
Keinginan Tuhan adalah kita mengakui dosa kita dan juga
bertobat. Bertobat atas segala dosa-dosa kita dan juga
dosa masa lalu kita. KerinduanNya adalah untuk kita
berpaling dari dosa masa lalu kita, tidak melakukannya
lagi dan mengikutiNya.
Bertobat adalah mengerti akan kesalahan kita dan tidak
melakukan nya lagi. Pertobatan yang tulus membuat kita
mengerti dan memiliki keinginan yang kuat untuk tidak
mengulangi kesalahan yang sama.
Saat kita datang kepada Tuhan dan memohon
pengampunan atas dosa kita, kita juga berdoa dan
memohon agar kita diberikan kekuatan dariNya untuk
dapat menjadi manusa yang lebih baik.
Pertobatan atau saat kita sudah bertobat, bukan berarti
kita langsung menjadi sempurna. Tuhan, Bapa Surgawi
yang penuh Kasih sangat mengerti bahwa ada
kemungkinan kita jatuh lagi kedalam dosa yang sama.
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Tuhan penuh Kasih dan mengerti, saat kita datang
kepadaNya dengan sikap hati dan keputusan hati yang
benar memohon pengampunanNya, Ia mengampuni.
Dalam proses ini, perlahan namun pasti Tuhan akan
membentuk kita menjadi lebih baik dan semakin baik.
Dan hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi lebih
dalam dan lebih intim.
Alkitab berkata, saat kita bertobat dan mencari Tuhan,
Yesus sendiri yang akan membantu kita;
“Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu,
supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang
berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada
Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan Ia adalah
pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk
dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia”
Kita harus belajar dari sifat Tuhan dan mengikutiNya. Kita
berdosa dan kita mohon Tuhan mengampuni kita, selalu
Tuhan memberikan pengampunanNya. Hal yang sama,
kita juga harus mengampuni orang lain. Alkitab
mengarahkan kita;
“Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang
lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kamu”
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Apakah maksud dan arti Perlengkapan Senjata Allah?
Perlengkapan Senjata Allah adalah senjata rohani yang
dapat kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk
melawan segala kuasa negative. Perlengkapan Senjata
Allah terdiri dari; Ketopong Keselamatan, Ikat Pinggang
Kebenaran, Baju Zirah Keadilan, dan Kasut Injil Damai
Sejahtera, Perisai Iman dan Pedang Roh yang adalah
Firman Tuhan.
Silahkan merujuk ke bagian III (sesi doa) untuk
mengetahui bagaimana berdoa setiap hari dan
mengenakan Perlengkapan Senjata Allah untuk
melindungi kita. Gunakanlah doa ini secara rutin setiap
pagi sebelum memulai aktifitas sebab menggunakan
Perlengkapan Senjata Allah setiap hari akan melindungi
kita dari peperangan rohani, menjaga hati dan pikiran kita
dari serangan negative, menjaga emosi kita dan membuat
kita berdiri teguh.
Apakah artinya dibebaskan dalam Kristus? Apakah
artinya kebebasan dalam Kristus?
Pertanyaan pertama yang akan muncul adalah,
dibebaskan dari apa? Ambil waktu anda sejenak dan
lakukan refleksi diri, apakah ada sikap atau rasa dalam
hidup kita seperti; rasa takut, cemburu, iri hati,
kepahitan, amarah, benci, masa lalu yang menyakitkan,
nafsu, perasaan rendah diri, tidak mau memaafkan
kesalahan orang lain dan lain-lain? Adalah sifat alami
manusia bila merasa bahwa kita tidak memiliki semua hal
tersebut.
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Namun, bila kita cek sekali lagi hati kita dengan sungguhsungguh, mungkin saja kita menemukan bahwa ada sikap
atau rasa tersebut dalam diri kita dan yang kita sudah
coba hilangkan dengan kekuatan kita sendiri namun
gagal. Kemudian kita bertanya dan mencari tau,
bagaimana caranya agar terbebas dari pikiran negative,
perkataan dan sikap negative?
Yesus adalah satu satunya yang dapat membebaskan kita.
Yesus berkata;
“Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran
itu akan memerdekakan kamu”
Menerima Yesus sebagai Juru Selamat Pribadi, mengakui
dosa, pertobatan, memohon pengampunanNya dan
kekuatanNya untuk menjadi orang yang lebih baik,
percaya dengan sepenuh hati kita akan kematian Yesus di
kayu salib dan Kuasa KebangkitanNya yang
memungkinkan kita untuk hidup terbebas dari dosa-dosa,
menghabiskan waktu dihadiratNya, menghabiskan waktu
untuk membaca Alkitab dan menghabiskan waktu kita
untuk berdoa, semua ini akan menjauhkan kita dari dosa
dan mendekatkan kita lebih intim dengan Tuhan.
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BAGIAN II – Kisah Bersama Tuhan
Kesaksian Tentang Kasih Tuhan
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Kesaksian Imelda – Berdoa seperti anak kecil
Imelda, seorang wanita muda yang belum bekerja. Sejak
selesai bersekolah, ia tidak tahu bagaimana cara melamar
pekerjaan. Saat itu, keluarganya sangat membutuhkan
materi tambahan, Imelda berfikir bagaimana caranya
agar dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk
membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.
Suatu malam, Imelda berada di luar rumah sambil berfikir
bagaimana cara melamar pekerjaan, ia duduk di beranda
menengadah menatap bintang-bintang dilangit dan
berdoa, “Bapa, saya membutuhkan pekerjaan. Tolonglah
saya”. Kemudian ia masuk rumah dan tidur.
Keesokan harinya, Imelda mendapatkan dua tawaran
pekerjaan yang datang dari seorang teman. Imelda
mengucap syukur dan memuji Tuhan, Bapa Surgawi kita
penuh Kasih mendengar dan menjawab doanya.
Sungguh, Bapa Surgawi kita penuh Kasih, sangat mengerti
isi hati, pikiran dan kebutuhan kita. Kapanpun juga kita
bisa datang kepada Bapa, seperti layaknya seorang anak
kecil. Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa kita
walaupun kita berdoa seperti anak kecil.
Matius 18: 2-4
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, dan
menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu
berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
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kamu tidak akan masuk kedalam Kerajaan Sorga.
Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi
seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam
Kerajaan Sorga.
Kesaksian Prity
mendapatkan

–

Mintalah

maka

kamu

akan

Suatu hari aku bersama saudara sepupuku berada dalam
sebuah bus yang penuh sesak. Aku melihat ke kiri dan ke
kanan, tidak ada tempat duduk yang kosong. Bus pun
berjalan, aku dan saudara sepupuku berdiri. Tiba-tiba kaki
ku keram, aku sangat kesakitan dan sangat
membutuhkan tempat duduk. Aku berdoa kepada Yesus
untuk menolong aku; sebelum doaku selesai – ujung
mataku melihat seorang wanita berdiri dari tempat
duduknya dan berjalan ke pintu bus, bersiap siap untuk
turun. Aku duduk di tempat duduk tersebut dengan
nyaman, rasa sakit ku hilang dan aku mengucap syukur
dan berterima kasih kepada Yesus.
Tuhan Yesus sungguh penuh kasih dan menjawab doa
doa ku, ini hanya satu kisah dariku. Masih banyak lagi
kisah lainnya bagaimana Tuhan Yesus selalu setia
menjawab doa-doa ku. Aku sangat bersyukur.
Matius 7:7-11
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah,
maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan
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setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada
anaknya, ketika ia meminta roti, atau memberi ular, jika
ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu yang di Sorga! Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepada-Nya.
Kesaksian Purnima – Tidak ada yang mustahil bagi
Tuhan
Aku memiliki banyak masalah kesehatan, sudah banyak
sekali obat-obatan yang aku harus minum untuk segala
penyakit yang ku derita dan aku menjadi sangat stress
dengan masalah kesehatanku. Di saat aku merasa tidak
mampu lagi menghadapi masalah kesehatan ku ini, aku
mulai berdoa dengan rutin dengan imanku dan berserah
penuh kepada Yesus. Berangsur-angsur Yesus
menyembuhkan ku dan memulihkan kesehatan ku dan
aku pun berhenti minum obat-obatan. Saat ini aku hanya
meminum satu jenis obat saja untuk menjaga kestabilan
tekanan darahku. Aku sangat bersyukur, berterima kasih
dan memuji Yesus akan mujizatnya yang nyata dalam
hidupku.
Dulu, setiap malam hari aku merasa sangat tidak nyaman,
tidak sabar dan ketakutan ingin cepat-cepat pagi hari
tiba. Aku tidak dapat membayangkan diriku saat itu
berada seorang diri, sebab aku takut akan kegelapan.
Tuhan memberkati aku, memberikan aku kekuatan-Nya
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dan membuat ku menjadi berani. Sekarang, aku sudah
berani seorang diri di malam hari bahkan saat mati listrik
pun, aku ada dalam Damai Sejahtera walupun hanya
dengan terang lilin saja. Tuhan sangat Baik.
Masih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan dalam
setiap aspek kehidupanku. Tuhan memberkatiku dengan
ketenaran dan kesuksesan dalam karir ku. Segala Puji dan
Hormat bagi Tuhan.
Setiap pagi hari, aku memulai hariku dengan berdoa
kepada Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan ku
seutuhnya kepada-Nya. Malam hari, sebelum aku tidur,
aku mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Nya
atas berkat-Nya. Disaat waktu luang, dimanapun dan
kapanpun juga, aku selalu mengingat-Nya, memuji-Nya
dan bersyukur kepada-Nya atas berkat-Nya, anugerahNya dan kasih karunia-Nya yang diberikan kepadaku dan
orang-orang yang aku kasihi.
Yeremia 32:27
“Sesungguhnya, Akulah Tuhan, Allah segala mahkluk;
adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-Ku?
Filipi 4:13
Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang
memberi kekuatan kepada ku
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Kesaksian Alphonsa – Tuhan, penyedia segala
kebutuhan kita
Suatu waktu, aku mendapat tawaran tugas kerja di
Prancis selama satu tahun. Aku membawanya ke dalam
doa dan siap menerima tawaran tersebut. Namun,
banyak teman-teman kantor ku memberikan peringatan
bahwa bekerja di Prancis tidaklah mudah. Tidak banyak
orang Prancis yang dapat berbahasa Inggris, sehingga
dapat menghambat kinerja kerja tim kami. Temanku juga
bercerita bahwa suasana kerja di sana tidak nyaman
terlebih lagi karena adat istiadat yang berbeda dan juga
tidak banyak ada orang India di sana. Mendengar itu
semua, kesimpulan nya adalah, hidup di Prancis adalah
tidak mudah.
Komentar-komentar tersebut ku bawa kedalam doa dan
aku berserah penuh kepada Yesus. Tuhan memberikan ku
hati untuk teguh menjalankan rancanganNYA dan aku
pun menerima tawaran tersebut. Tuhan memberikan ku
hati untuk mendoakan tempat kerjaku dan orang-orang
yang akan aku temui di Prancis. Sambil menunggu suratsurat kerjaku, aku memulai doa ku secara teratur.
Tuhan kita adalah Tuhan yang Setia akan Janji-Janji-Nya.
Ia memperhatikan segala kebutuhan kita bahkan untuk
hal yang terkecil pun. Dalam penerbangan ku menuju
Marseille, Prancis, aku berjumpa dengan seorang wanita
Prancis yang sangat fasih berbahasa Inggris. Ia
memberikan ku nasehat yang sangat bermanfaat bagiku,
tentang bagaimana hidup di Prancis. Saat aku keluar dari
airport, aku masuk ke antrian taxi dan berfikir, bagaimana
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cara menyampaikan lokasi hotel ku kepada supir taxi
dalam bahasa Inggris. Giliranku tiba, aku masuk kedalam
taxi dan sebuah kejutan indah terjadi, supir taxi tersebut
mampu berbahasa Inggris!. Dalam banyak hal selama aku
di Prancis, Tuhan membimbingku dan menunjukan jalanNya dan kasih karunia-Nya melimpah dalam hidupku.
Tuhan memberkati ku dengan banyak teman baik,
kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, bahkan aku
berteman sangat baik dengan klien ku. Aku juga
bertumbuh didalam Gereja yang berbahasa Inggris dan
juga mendapatkan apartemen yang sangat nyaman
dengan mudah.
Dalam sekejap, semua komentar bahwa hidup di Prancis
itu tidak mudah, berubah menjadi berkat-berkat baru
yang indah bagiku, semua ini adalah karena Kasih Karunia
Tuhan yang melimpah. Aku rindu dengan masa-masa
indah saat aku di Prancis dan aku berharap suatu saat
dapat berkunjung lagi ke Prancis. Tuhan ijinkan aku
memiliki banyak teman baik di Prancis dan aku pun
mendapat bonus yang indah dari Tuhan. Saat aku di
Prancis, Tuhan memakai aku sebagai alat-Nya untuk
berbagi Kasih-Nya dan berkat-Nya bagi banyak orang. Aku
sangat bersyukur kepada Yesus.
Filipi 4:19-20
Allahku akan memenuhi segala keperluan-mu menurut
kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.
Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya!.
Amin
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Kesaksian Herawati – Tuhan Yesus, Penyembuh kita
Setiap pagi, aku berolahraga jalan kaki dengan suamiku
diseputaran rumah. Pada suatu hari minggu, saat aku
berolahraga jalan kaki, tiba-tiba aku merasa sangat lemah
seluruh kekuatan ku hilang dan aku tidak mampu
berjalan. Suamiku dengan penuh kasih perlahan lahan
menuntunku kembali ke rumah dan membaringkan aku di
tempat tidur. Aku tidak tau apa yang terjadi. Saat aku
terbaring, aku teringat dengan putri ku yang kusayangi,
pastilah dia sedang di Gereja. Ku ambil telepon genggam
ku dan mengirimkannya pesan, aku tulis” Dik, salam buat
Yesus ya, mama lagi lemes banget”
Putri ku membaca pesanku dan langsung menghubungi
aku, ia mengajak aku berdoa bersama dan memimpin
doa. Yesus mati dikayu salib menebus dosa-dosa kita dan
menyembuhkan sakit penyakit. Saat kami berdoa, kami
imani bahwa aku sudah sembuh oleh Bilur-Bilur Darah
Yesus. Aku membayangkan bahwa aku sudah sembuh.
Beberapa menit kemudian, aku merasakan kekuatan
tubuh ku kembali normal dan aku merasa kuat.
Aku bersyukur kepada Tuhan, sebab Janji-Nya Ya dan
Amin dan sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau
sudah menyembuhkan aku.
Mazmur 103:1-5
Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah Nama-Nya yang kudus,
hai segenap batin ku!
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala
kebaikan-Nya!
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Dia yang mengampuni segala kesalahan mu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang
memahkotai engkau dengan Kasih Setia dan Rahmat, dia
yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga
masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.
Yesaya 53:5
Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia
diremukan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan
kepada-Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi
sembuh
Kesaksian Amelia – Bertekun dalam Doa
Di masa kecil nya, Amelia sering terkena infeksi pada
bagian telinga, sehingga dokter spesialis memakaikan tiga
buah tabung kecil untuk menutupinya. Suatu ketika, saat
sedang diperiksa dan dipasangkan tabung yang baru, ada
sebuah lubang di salah satu gendang telinga Amelia.
Dokter spesialis menyarankan untuk segera melakukan
operasi di bagian tersebut sebab dapat membahayakan
pendengaran Amelia. Orang tua Amelia memilih berdoa
dengan tekun kepada Tuhan dan meminta kesembuhan
bagi Amelia. Beberapa tahun kemudian, tanpa operasi
apapun, infeksi telinga Amelia bersih dan Amelia tiba tiba
dapat mendengar. Ketekunan doa orang tua Amelia
terjawab, Tuhan memberikan tanda bahwa sakit telinga
Amelia sembuh.
45

Saat jadwal kontrol dengan dokter, orang tua Amelia
berharap doctor menyatakan bahwa Amelia sudah
sembuh, namun ternyata tidak, lubang di gendang telinga
Amelia belum sembuh.
Apa yang terjadi? orang tua Amelia tetap bertekun dalam
berdoa, mohon kuasa Tuhan untuk menyembuhkan sakit
telinga Amelia.
Empat tahun sudah berlalu, Amelia dan kedua orang
tuanya kembali berkunjung ke dokter spesialis tersebut
dengan maksud mendengar diagnosa dokter perihal lain
dari telinga Amelia. Dokter tersebut dengan teliti
memeriksa telinga Amelia dan diluar dugaan, dokter
tersebut menyatakan lubang di dalam genderang telinga
Amelia sembuh total!
Sungguh luar biasa Kasih Setia Tuhan akan janji-janji-Nya.
Mujizat-Nya nyata sempurna. Terkadang saat kita
meminta hasil yang cepat, Tuhan tidak menjawab doa
kita, Tuhan ingin kita tetap bertekun di dalam doa kita.
Tuhan meminta kita berserah penuh kepada-Nya dalam
iman kita, tetap setia hingga janji-janji-Nya tergenapi
semua dalam hidup kita.
1 Tesalonika 5:16-18
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap
syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
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Mazmur 30:3
Tuhan, Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong,
dan Engkau telah menyembuhkan aku.
Lukas 17: 19
Lalu Ia berkata kepada orang itu: “Berdirilah dan
pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.”
Kesaksian Saraswati – Tuhan mengetahui kebutuhan
kita
Mazmur 42:2
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
Aku memiliki pengalaman rohani yang sangat dekat
dengan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus menyembuhkan
aku dari penyakitku yang sangat parah. Dari pengalaman
rohani ini, aku selalu merasa rindu, haus dan lapar untuk
bisa mengenal-Nya lebih lagi terutama tentang Kasih
Tuhan dan Jalan-Jalan-Nya. Saat itu aku merasa seperti
anak kecil yang baru merasakan sukacita yang luar biasa
dan aku tidak mau kehilangan sukacita tersebut hingga
aku memiliki kerinduan untuk memiliki seorang
penasehat rohani, kakak rohani, ibu rohani ataupun ayah
rohani yang senantiasa dapat membimbing, berdiskusi,
tempat aku bertanya, menyembah dan memuji-Tuhan
Yesus bersama.
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Aku mulai berdoa dan mencari-cari siapakah Tuhan,
orang yang tepat bagi ku? Sambil berdoa dan menanti
jawaban Tuhan, aku memulai perjalanan rohani ku
dengan banyak menghabiskan waktu ku belajar alkitab
sendiri, tentunya dengan berdoa mohon bimbingan Roh
Kudus. Tuhan memberkati hidupku dengan Kasih Karunia
yang melimpah hingga pada suatu periode tertentu
dalam hidupku, prioritas ku berubah dan aku berhenti
berdoa meminta seorang penasehat rohani.
Dua tahun berlalu. Aku diberkati Tuhan mendapat
beasiswa menghadiri kongres pemimpin Kristen yang
dihadiri oleh beberapa peserta manca negara. Aku
bertemu dengan salah satu pengajar dalam sebuah sesi
pelajaran, aku merasakan urapan Roh Kudus yang sangat
kuat – saat itu aku merasakan hubungan yang sangat erat
telah terjadi, namun aku tidak paham apakah itu? Ada
dorongan Roh Kudus dari dalam hati ku untuk aku
berbicara dengan pengajar ini, namun aku tidak lakukan
dan aku diam.
Sesi dimulai dan pengajar ini mulai mengajar di kelasku.
Dengan sepenuh hati aku menyimak pelajaran yang
diberikan nya. Dia mengajarkan kami, bagaimana cara
menanti jawaban dari Tuhan, bagaimana kita dapat lebih
dekat masuk kedalam hadirat-Nya dan bagaimana kita
mencari kehendak-Nya. Hari-hari berlalu, sesi pelajaran
nya telah berakhir dan dia akan kembali ke negaranya.
Kembali aku merasakan dorongan kuat dari Roh Kudus
untuk berbicara kepadanya, namun aku tetap diam. Aku
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mengantarkan nya ke mobil yang akan membawanya
meninggalkan tempat kongress dan dia pergi. Pikirku,
dorongan kuat ini pun akan berangsur-angsur hilang,
namun ternyata tidak.
Aku berdoa kepada Tuhan, setelah dua hari dia
meninggalkan tempat kongres, aku mengirimkan e-mail
yang berisi photo sesi kelas kami dan dia menjawab emailku. Aku mulai berfikir, apakah dia akan menjadi
penasehat rohaniku? Namun bagaimana caranya aku
meminta dia menjadi penasihat rohanku? Dia kan tidak
mengenalku? Apakah dia mau berdiskusi denganku?
Menghabiskan waktunya untuk menjawab pertanyaan
pertanyaan ku tentang Tuhan Yesus? Akhirnya aku
bertanya kepdanya, maukah kamu menjadi penasehat
rohani ku? Dan dia menjawab mau!.
Aku sungguh bersukacita dan mengucap syukur atas
berkat-Nya. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang Setia dan
yang menjawab doa-doa yang tulus. Dalam kurun waktu
yang sudah lama berlalu aku berhenti berdoa hal ini,
namun Tuhan tidak lupa dan Tuhan menjawab-Nya
dengan penuh kasih. Sungguh Tuhan yang Setia!
Aku meminta seorang penasehat rohani, Tuhan
memberkati aku dengan bonus – Tuhan memberikanku
seorang penasehat rohani, guru dan kakak rohani yang
penuh kasih yang selalu mengasihi aku dengan cara
apapun juga (aku memiliki seorang kakak laki-laki dan
tidak mempunyak seorang kakak perempuan). Luar biasa
Tuhan Yesus, Dia memastikan aku mendapatkan orang
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yang tepat, yang memahami latar belakang ku, pekerjaan
ku dan mengerti aku secara pribadi serta membimbingku
dengan Kasih Karunia-Nya dan Berkat-Nya. Aku sungguh
mengucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan
kepadaku, seorang kakak rohani yang baik dan penuh
kasih.
Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Dengan pimpinan
Roh Kudus didalam setiap topik diskusi rohani ku dengan
kakak rohani ku, aku belajar sesuatu yang baru dan luar
biasanya, setelah aku memahami topik tersebut,
beberapa hari kemudian Tuhan mempertemukan aku
dengan beberapa orang yang memerlukan jawaban akan
pertanyaan mereka dan dengan sukacita aku berbagi
berkat rohani yang telah ku dapat kepada orang – orang
tersebut. Tuhan mulai memakai aku sebagai alat-Nya
untuk menolong dan memberkati mereka. Sungguh
Tuhan yang Ajaib dan Penuh Kuasa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Besar Kasih Setia-Mu dalam
hidupku. Aku menikmati perjalanan rohaniku dalam iman
bersama Tuhan yang sangat Setia dan dengan kakak
rohaniku.
Matius 7:7-11
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah,
maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan
setiap orang yang megetok, baginya pintu dibukakan.
Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada
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anaknya, kika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia
meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu yang di Sorga! Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepada-Nya.
Amsal 3:5-6
Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.
Kesaksian Paramita – Tuhan adalah perlindunganku
(Kuasa dari Mazmur 91)
Aku sedang berada dalam sebuah rapat penting, tiba-tiba
aku mendapat pesan yang sangat mengejutkan dari adik
ku yang meminta aku segera mengangkat telepon
genggamku sebab Ibu mengalami kecelakaan dan sedang
dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku minta ijin dan
kemudian menelpon adik ku. Pamanku mengabari adik ku
bahwa Ibu ku tertimpa buah kelapa yang jatuh tepat
diatas kepalanya. Ibu ku berada di kampung halamanku
yang berada di kota lain sedangkan aku dan adikku serta
kakakku tinggal di Bangalore. Kampung halamanku
sangatlah jauh, butuh 6 jam penerbangan menuju
kesana. Dalam beberapa waktu aku menjadi sangat
gelisah dan khawatir, aku mencoba menelepon paman ku
namun tidak berhasil, kemudian aku menelepon tanteku
untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, namun
tanteku kurang tahu banyak. Aku sangat khawatir akan
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keadaan Ibu ku. Bagaimana kondisinya? Dimanakah Ibu
ku? Aku mencoba menelepon paman ku yang lain, namun
tiba-tiba aku berhenti, diam dan berfikir, apa yang sedang
aku lakukan? Mengapa aku tidak mencari hadirat Tuhan
yang mampu menjawab segalanya? Kemudian aku mulai
berdoa kepada Yesus.
Setiap pagi saat aku bangun tidur dan sebelum aku tidur,
aku selalu berdoa menggunakan kuasa Mazmur 91. Aku
meminita janji Tuhan dalam Mazmur 91 dan berdoa
memohon perlindungan-Nya kepada orang-orang yang ku
kasihi dan kepadaku. Aku berdiri di balkon di luar ruang
rapat kemudian aku mulai berdoa menggunakan kuasa
Mazmur 91, aku menyerahkan Ibu ku kepada Tuhan
Yesus dan aku berkata, Tuhan aku percaya akan Janji-Mu.
Seketika itu juga setelah aku selesai berdoa, aku
merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus. Aku
terkejut sejenak, bagaimana aku bisa merasakan damai
sejahtera ini, saat aku tahu bahwa ibu ku sedang dibawa
kerumah sakit? Sungguh damai sejahtera Kristus
melewati seluruh akal budi. Aku menelepon adik ku dan
meyakinkan dia bahwa Ibu kita akan baik-baik saja. Tuhan
berkuasa. Setelah itu aku kembali masuk kedalam ruang
rapat.
Setelah rapat selesai, aku menelepon pamanku yang
membawa Ibu ku ke rumah sakit, aku bicara kepadanya
dan aku juga berbicara kepada Ibuku. Ibu ku meyakinkan
aku bahwa dia baik-baik saja, hanya sangat kaget dan
lemas. Dokter melakukan scan dan berkata bahwa
laporan periksaan baru bisa didapat malam harinya.
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Aku menelepon malam harinya untuk mengetahui hasil
pemriksaan. Puji Tuhan! Tidak ada tanda tanda cedera
sedikit pun. Sebuah kelapa menghantam kepala Ibu ku
dan tidak ada cedera sama sekali!. Ibu ku hanya perlu
minum obat penahan sakit malam itu dan tidak ada obatobatan lainnya!
Beberapa saat kemudian, Ibu ku bercerita; selama
perjalanan ke rumah sakit, dia terus berseru Yesus, Yesus
jagalah aku. Ibu ku juga bercerita bahwa setelah kejadian
tertimpa buah kelapa itu penyakit “spondilitis” yang
selama ini dideritanya telah hilang. Mungkin saja akibat
tertimpa buah kelapa! Sebuah Berkat yang luar biasa dan
sungguh diluar dugaan. Puji Tuhan Yesus.
Aku berdoa kiranya kuasa Mazmur 91 dapat disebarkan
dan digunakan oleh semua bangsa-bangsa dan setiap
orang berdoa menggunakan Kuasa Mazmur 91.
Mazmur 91:9-13
Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganku.
Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Malapetaka tidak akan menimpa aku
Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab Engaku memerintahkan malaikat-malaikat-Mu
untuk menjaga aku disegala jalanku.
Malaikat-malaikat-Mu akan menatang aku diatas
tangan-Nya supaya kaki ku tidak terantuk batu.
Singa dan ular akan kulangkahi, aku akan menginjak
anak singa dan ular naga.
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Mazmur 91:15-16
Bila aku berseru, Engkau menjawab
Engkau akan menyertai aku didalam kesesakan
Engkau akan memuliakan aku.
Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan aku.
Dan Engkau akan memperlihatkan keselamatan-Mu
kepadaku.
Kesaksian Amitesh – Percaya kepada Hikmat Tuhan
Aku menyelesaikan kuliahku, mendapat gelar MBA dan
aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di Bangalore.
Setibanya di Bangalore, aku memulai mencari lowongan
pekerjaan di beberapa perusahaan. Setelah bermingguminggu aku mencoba namun semuanya tidak berhasil.
Selama di Bangalore, aku menumpang di rumah teman ku
dan aku bercerita akan kekecewaanku dan kerinduanku
dengan kampung halamanku. Aku menghubungi Ibu ku
dan Ibu ku pun merindukan ku dan meminta ku untuk
pulang kembali. Mendapat angin segar dari Ibu ku, aku
pun membuat reservasi penerbangan. Keesokan harinya
saat akau hendak berangkat ke airport, aku menerima
panggilan telepon untuk interview pekerjaan. Wah aku
sangat bingung, bagaimana ini? Kemudian aku berkata
kepada penelepon, apakah mungkin aku di interview
setelah aku kembali nanti? Mereka menjawab tidak,
sebab interview ini adalah interview yang tidak
direncanakan.
Disaat aku sudah bersiap pulang berjumpa ibuku, aku
mendapat panggilan interview, aku sungguh bingung
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yang mana yang harus aku lakukan, disatu sisi aku sudah
amat sangat rindu dengan Ibu ku dan di sisi lain aku juga
sangat membutuhkan pekerjaan. Sungguh aku tidak tahu
apa yang harus aku lakukan.
Kemudian aku menelepon kakak perempuanku dan
menjelaskan kejadian yang sedang aku alami. Aku berada
di persimpangan yang keduanya sangat penting bagi ku.
Kakak perempuan ku kemudian memberikan ku Janji
Tuhan dalam alkitab dan mengajarku berdoa kepada
Yesus:
Amsal 3:5-6
Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.
Kakak ku menyarankan aku untuk mencari tempat yang
sepi untuk dapat berdoa dengan Tuhan Yesus
menggunakan
Firman-Nya
(Amsal
3:5-6).
Dia
menasihatiku untuk menyerahkan semua nya kepada
Yesus dan meminta Yesus untuk membimbingku. Aku
duduk, menutup mataku dan mulai berdoa kepada Yesus
dengan Firman tersebut. Aku berkata kepada Tuhan, aku
percaya penuh atas Hikmat-Mu, aku berserah penuh
kepada-Mu ya Tuhan. Seketika itu juga aku mendengar
suara yang sangat lembut “pulang lah” dan seketika itu
juga aku merasakan damai sejahtera.
Aku memutuskan untuk pulang, aku tau beberapa orang
akan berfikir bahwa aku mengambil keputusan yang
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salah, aku seharusnya mengutamakan kepentingan ku
mendapat pekerjaan. Namun damai sejahtera yang
Tuhan berikan kepadaku saat aku mematuhi perintahNya adalah yang terutama bagiku. Di kampung
halamanku, aku menikmati waktu bersama keluargaku
dan teman-temanku. Tidak berapa lama aku
mendapatkan tawaran pekerjaan di posisi manajer dan di
dalam sebuah perusahaan yang baik dan juga dengan
penghasilan yang baik. Sungguh semua ini adalah Kasih
Karunia dari Tuhan Yesus, dengan mematuhi kehendakNya, aku mendapatkan berkat yang berlipat ganda.
Terima kasih Tuhan Yesus.
Mazmur 66:19-20
Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah
memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah,
yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih
setia-Nya dari padaku.
Kesaksian Subrata – Yesus adalah Pelindungku dan Kota
bentengku
aku berkata kepada TUHAN:
“Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku, yang kupercaya” (Mazmur 91:2)
Aku baru saja menyelesaikan pembangunan rumahku
yang bertingkat dua dan keinginanku untuk dapat
menyewakan area rumah di lantai satu, sebab aku
membutuhkan biaya tambahan untuk membiayai anak ku
yang sedang sakit untuk perawatan selama 2x dalam
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setahun. Namun sampai beberapa lama aku tidak
menemukan penyewa dan aku menjadi sangat khawatir.
Istri ku baru saja selesai mengikuti sebuah seminar
pelayanan selama lima hari dan dia bercerita bagaimana
Tuhan Yesus menyentuh hatinya dan peserta lainnya,
bagaimana cara berdoa kepada Yesus, memuji dan
menyembah Yesus. Aku merasa termotivasi dan
memutuskan untuk berdoa kepada Yesus untuk
mencarikan penyewa.
Saudara iparku datang dan bercerita kepadaku
bagaimana kita berdoa dengan menggunakan Firman
Tuhan, dia bercerita bagaimana Kuasa Mazmur 91. Aku
pun mulai berdoa kepada Yesus dengan tulus
menggunakan Firman-nya. Dalam beberapa hari Tuhan
menjwab semua doa-doa ku, kebutuhan ku terpenuhi,
aku mendapatkan penyewa yang sangat baik dan mau
membayar extra untuk area yang dipakainya. Dari
penghasilan uang sewa ini, aku mampu membayarkan
keperluan medis anak ku dengan baik. Kesehatan anak ku
pun membaik. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang
penuh Kasih dan Setia. Dia memperhatikan segala
kebutuhan hidup kita bahakan sampai yang terkecil pun.
Luar biasa Kasih Setia-Nya. Aku mengucap syukur sebab
kita adalah anak-anak-Nya karena kita percaya kepada
Yesus Kristus.
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Mazmur 91:14-15
Sungguh hati kami melekat kepada-Mu, Engkau akan
meluputkan ku.
Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namaMu.
Bila aku berseru, Engkau menjawab
Engkau akan menyertai aku didalam kesesakan
Engkau akan memuliakan aku.
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BAGIAN III – Waktu Bersama Tuhan
Waktu bersama Tuhan dalam Hadirat KudusNya
dalam Pujian Penyembahan dan Berdoa
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Doa Menggunakan Perlengkapan Senjata Allah
<<<Berdoalah dengan Doa ini secara rutin, setiap pagi.
Doa ini memberkati kita dengan persiapan yang baik
dalam mengatasi peperangan rohani dengan Kuasa dan
Kekuatan dari Tuhan. >>>
Bapa yang baik, saat aku bangun hari ini, aku menyadari
bahwa aku akan masuk kedalam sebuah peperangan. Aku
juga menyadari bahwa Engkau sudah memberikan segala
kebutuhan yang ku perlukan untuk dapat tetap tegak
berdiri. Maka itu dengan Kuasa Roh Kudus yang Engkau
berikan, aku menggunakan perlengkapan senjata Allah:
Pertama, aku mengenakan ketopong keselamatan. Aku
mohon jagalah pikiran-pikiran ku, lindungi mata ku hingga
tidak ada dosa yang menyelinap masuk. Jagalah aku
untuk senantiasa memusatkan perhatian hanya
kepadaMu, Tuhan. Dengan berbajuzirahkan keadilan
kiranya selalu menjaga hati dan emosi ku dalam rasa
aman dan damai. Aku memohon dan berdoa biarlah
hanya kebenaran dari Mu saja Bapa yang mengatur ku
dan bukan emosi. Aku melingkari tubuhku dengan
menggunakan ikat pinggang kebenaran FirmanMu untuk
menjagaku dari kesalahan kesalahan. Kaki
ku
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai
sejahtera, yang memberdayakan aku untuk tetap tegak
berdiri dalam mengahadapi serangan si jahat.
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Selanjutnya, aku mengambil dan mengencangkan perisai
iman, Bapa lindungilah aku dari panah – panah api si
jahat. Lindungi aku dengan bala malaikat untuk melawan
niat si jahat. Akhirnya, aku mengambil pedang roh, yaitu
Firman Allah, berikanlah aku hati yang haus, lapar dan
semangat yang baik untuk membaca Alkitab senantiasa,
untuk dapat menangkis serangan si jahat dan aku dapat
berbagi berkat memberitakan Kebenaran Firman Allah
dengan yang lain.
Bapa, aku menyadari bahwa aku akan menghadapi
peperangan hari ini. Namun Engkau sudah memberikan
KuasaMu dan memperlengkapi aku untuk tetap tegak
berdiri. Bapa, berikan aku kekuatan yang baru hari ini.
Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi ku, di dalam
nama Yesus aku telah berdoa. Amen
Referensi (Efesus 6:13-18)
Doa Bapa Kami
Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu,
Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami; Dan janganlah
membawa kami kedalam pencobaan,Tetapi lepaskanlah
kami dari pada yang jahat.
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Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amen.
Referensi (Matius 6: 9-13)
Doa Dalam Lindungan Allah
Aku duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi
Dan bermalam dalam naungan yang Mahakuasa,
aku berkata kepada TUHAN:
“Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku, yang kupercaya”
Sungguh Engkau telah melepaskan aku dari jerat
penangkap burung, Dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepak-Mu, Engkau menudungi aku,
Dibawah sayap-Mu aku akan berlindung
Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok.
Aku tidak usah takut terhadap; kedashyatan malam,
Panah yang terbang di waktu siang,
Terhadap penyakit sampar yang berjalan didalam gelap,
Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu
petang. Walau seribu orang rebah di sisiku dan sepuluh
ribu disebelah kananku, Tetapi itu tidak akan menimpaku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan
melihat pembalasan terhadap Orang – orang fasik.
Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganku.
Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
62

Malapetaka tidak akan menimpa aku
Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab Engaku memerintahkan malaikat-malaikat-Mu
untuk menjaga aku disegala jalanku.
Malaikat-malaikat-Mu akan menatang aku diatas tanganNya supaya kaki ku tidak terantuk batu.
Singa dan ular akan kulangkahi, aku akan menginjak anak
singa dan ular naga.
Sungguh hati kami melekat kepada-Mu, Engkau akan
meluputkan ku.
Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namaMu. Bila aku berseru, Engkau menjawab Engkau akan
menyertai aku didalam kesesakan, Engkau akan
memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Engkau
kenyangkan aku. Dan Engkau akan memperlihatkan
keselamatan-Mu kepadaku.
Referensi (Mazmur 91)
Doa Tuhan Gembalaku Yang Baik – Tuhan Menyediakan
Seluruh Kebutuhanku
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan
jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena
nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab Engkau
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Tuhan,besertaku, Gada-Mu and tongkat-Mu, itulah yang
menghibur aku
Engkau menyediakan hidangan bagiku, dihadapan
lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;
Pialaku penuh melimpah, Kebajikan dan kemurahan
belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku,
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, sepanjang masa
Referensi (Mazmur 23)
Doa Jam 3
Yesus, Engkau telah tiada namun sumber kehidupan
menyembur bagi jiwa jiwa. Lautan kasih karunia dan
pengampunan terbuka lebar bagi seluruh dunia,
Engkaulah sumber kehidupan, berkat Illahi yang tak
terduga
Membungkus seluruh dunia dengan KasihMu dan
mengosongkan diri untuk kami semua
O Darah yang Kudus dan Air Kehidupan yang menyembur
keluar dari hati Yesus, sebagai air mancur kasih dan
pengampunan, kami percaya kepada – Mu
Allah yang Kudus, Kudus yang Mahakuasa, Kudus yang
Kekal Kasihanilah kami dan seluruh dunia (3x)
Tuhan Yesus, Raja yang penuh kasih dan belas kasihan,
kami percaya kepada - Mu
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Doa Mencari Petunjuk Tuhan
Tuhan, aku datang kepada-Mu memohon petunjuk agar
aku dapat mengambil keputusan. Aku datang kepada-Mu
untuk mencari kehendak-Mu di dalam hidup ku. Tuhan,
aku percaya kepada-Mu dengan segenap hatiku. Aku
tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Aku
mencari kehendak-Mu di dalam setiap hal dalam hidupku
dan aku mengetahui dan menyadari bahwa Engkau akan
memberikan dan menunjukan jalan mana yang harus aku
tempuh.
Tuhan, ajar aku untuk dapat duduk tenang dan diam
dalam hadirat Kudus-Mu. Latihlah aku untuk dapat
mendengar suara lembut-Mu. Berkatilah aku dengan
hikmat dari-Mu sehingga aku dapat patuh mengikuti dan
menjalankan perintah-Mu. Tuhan, jadilah kepadaku
dalam hidupku seturut kehendak-Mu.
Bapa, didalam nama Yesus, aku berdoa. Amen
Referensi (Amsal 3: 5-6)
Doa Mengatasi Cemas dan Khawatir
Tuhan yang mahakuasa, aku datang kepada-Mu didalam
doa. Engkau mengetahui segala sesuatu yang sedang aku
alami. Aku cemas dan khawatir.
Tuhan, aku sadar kecemasan dan kekhawatiran ku tidak
akan menolong apa-apa; dan aku sadar bahwa Engkau
adalah Tuhan yang mahakuasa dan maha pengasih.
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Aku datang kepada-Mu, memohon berkat-Mu dan damai
sejahtera dari-Mu. Bapa, aku mengerti bahwa Engkau
mengundang semua anak-anak-Mu untuk datang kepadaMu, termasuk aku yang sedang berbeban berat dan
kesusahan. Dan aku mengerti dan percaya bahwa janjiMu adalah untuk aku dapat beristirahat dalam hadiratMu.
Aku serahkan seluruh kecemasan dan kekhawatiranku
kepada-Mu, sebab aku menyadari bahwa Engkau sangat
mengasihi dan peduli kepadaku. Terima kasih Tuhan,
hati-Mu sangat penuh kasih. Aku akan duduk diam dan
tenang dalam hadirat-Mu
Aku juga memohon kepada-Mu, berkatilah semua anakanak-Mu yang sedang mengalami hal dan situasi yang
sama denganku, berkatilah kami semua dengan damai
sejahtera-Mu.
Bapa, aku memohon dan berdoa dalam Kuasa nama
Yesus. Amen
Referensi (Matius 11: 28-30, 1 Petrus 5:7)
Doa Penyembuhan
Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Kudus. Segala
kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan-Mu.
Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau yang memberikan
kami kehidupan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Di
tangan-Mu lah segala kuasa kesembuhan dari sakit
penyakit dan kekhawatiran.
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Sesungguhnyalah Engkau maha Pengasih dan Penyayang.
Engkau memberikan kami Anak Tunggal-Mu, Tuhan Yesus
Kristus sebagai Juru Selamat kami. Seluruh dosa-dosa dan
sakit penyakit ku sudah Engkau hapuskan dan tebus di
kayu salib, dengan Kuasa Bilur Bilur Darah Yesus, aku
sembuh!
Tuhan, aku mengakui segala kekurangan ku dan seluruh
dosa-dosa ku kepada-Mu. Aku bukan apa-apa tanpa-Mu
dan hanya karena Kasih Karunia-Mu sajalah aku telah
sembuh. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang penuh keajaiban.
Aku percaya penuh pada Kuasa-Mu, Kasih-Mu dan
Pengampunan-Mu. Engkau telah mengampuni aku dan
menyembuhkan aku. Aku mengucap syukur dan
berterima kasih sebab Engkau memberikan aku hati baru
yang bersih. Terima kasih Tuhan atas Damai Sejahtera
dari-Mu. Tetaplah ada dalam ku ya Tuhan, Immanuel.
Engkaulah jalan, kebenaran dan terang dalam hidup ku.
Aku selamat di dalam Kasih dan Damai Sejahtera-Mu.
Tutup bungkus aku dengan Kuasa Darah-Mu yang Kudus,
ya Tuhan.
Dekatkanlah aku kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Aku
percaya dengan Kuasa-Mu, Engkaulah Juru Selamat ku,
Penyembuh ku, Penjaga ku dan kota perlindungan ku,
Engkaulah Tuhan ku.
Tuhan Yesus, Engkau mengetahu segala sesuatu tentang
aku, kebutuhan ku dan keinginan ku. Kedalam Kuasa
Tangan-Mu yang Kudus aku menyerahkan hidupku.
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Terjadilah kepadaku, seturut kehendak-Mu. Aku adalah
milik-Mu, aku aman dan sembuh.
Tuhan Yesus, aku juga berdoa bagi saudara-saudari ku
yang membutuhkan Kasih Karunia dan Berkat-Mu. Aku
memohon dan meminta doa ini didalam nama Yesus.
Amen
Referensi (Yesaya 53:5, Mazmur 103: 1-5, Yohanes 14:6)
Doa Melawan Pikiran dan Kebiasaan Buruk Dengan
Kuasa Dari Tuhan
Tuhan, aku menyadari bahwa berkat-Mu dan kasih
karunia-Mu telah Engkau curahkan atas ku. Aku bergumul
dengan pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan buruk
yang tidak berkenan di mata-Mu. Aku ingin melawan dan
mengusir semua hal yang buruk ini. Aku mengucap
syukur dan berterima kasih sebab Engkau telah
memberikan aku kuasa untuk menginjak ular dan
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Untuk
itu, di dalam Kuasa Nama Yesus, aku memerintahkan dan
mengusir seluruh pikiran-pikiran dan kebiasaankebiasaan buruk untuk keluar dari ku sekarang juga.
Tuhan, basuhlah aku dengan Kuasa Darah-Mu yang
berharga dan hapuslah seluruh dosa-dosa ku. Penuhi aku
dengan Kasih dan Pengampunan-Mu. Biarlah hidupku ini
hanya untuk memuliakan dan membesarkan Nama-Mu
yang Kudus. Aku berdoa di dalam Kuasa Nama Yesus.
Amen
Referensi (Lukas 10:19)
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Doa Damai Sejahtera
Tuhan, hati ku penuh kesusahan, aku tidak ada damai
sejahtera. Aku mencoba mengalihkan perhatian ku
namun pikiran-pikiran yang mengganggu tetap ada.
Tuhan Yesus, Engkau telah berjanji bahwa Damai
Sejahtera-Mu ada pada seluruh anak-anak-Mu. Engkau
berkata “Damai Sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai
Sejahtera-Ku Kuberikan kepdamu, dan apa yang
Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu”
Tuhan Yesus, aku percaya terhadap Janji-Mu. Aku percaya
kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk selalu setia dan
ada bagi ku. Aku memuji nama-Mu yang Kudus. Aku
menyerahkan seluruh kekhawatiranku kepada-Mu, sebab
Engkau perduli kepada-Ku. Dan aku percaya, Damai
Sejahtera-Mu ada padaku. Damai Sejahtera-Mu bekerja
didalamku. Damai Sejahtera-Mu yang melampaui segala
akal manusia. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau menjagai ku dengan
Damai Sejahtera-Mu, seluruh orang yang teguh hatinya
dan percaya kepda-Mu, ya Tuhan. Engkaulah gunung batu
yang kekal. Aku akan berbaring dalam damai sejahteraMu dan beristirahat dengan tenang, sebab Engkau sendiri
Tuhan yang menjagaku dengan aman.
Aku juga berdoa unutk seluruh saudara-saudari ku yang
saat ini tidak ada Damai Sejahtera dalam hati mereka.
Semoga Damai Sejahtera-Mu menyentuh hati mereka
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dan memberikan kenyamanan, Bapa aku meminta doa ini
di dalam Nama Yesus. Amen
Referensi (Yohanes 14: 27, Mazmur 4:8, Yesaya 26: 3-4, 1
Petrus 5:7, Filipi 4: 6-7)
Doa Mohon Pengampunan Tuhan Atas Kesalahan dan
Dosa
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, ijinkan aku datang
kehadirat Kudus-Mu dan sujud menyembah-Mu. Aku
mohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah aku
lakukan dalam perbuatan ku, pikiran ku dan perkataan
ku.
[[[Mintalah pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahankesalahan yang telah dilakukan:
- dimasa kanak-kanak
- dimasa remaja
- di dunia pekerjaan/sekolah
- didalam hubungan dengan keluarga
- didalam hubungan pertemanan
- didalam hubungan dengan orang lain
Akuilah seluruh kesalahan – kesalahan dan dosa – dosa
mu dan mintalah pengampunan dari Tuhan]]]
Tuhan, bagaimana aku dapat mengetahui dosa-dosa yang
mengintai didalam hati ku? Siapakah yang dapat
memahami kesesatan? Ampunilah aku atas dosa-dosa ku
dan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
Jauhkanlah aku dari dosa-dosa yang aku sadari, jangan
ijinkan dosa-dosa ini mengontrol aku. Hingga akhirnya
aku dapat terbebas dari perasaan bersalah atas dosa.
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Aku telah berdosa dan hanya oleh karena Kasih KaruniaMu saja seluruh dosa-dosa ku telah Kau hapuskan, sebab
aku percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah
Juru Selamat ku. Dia datang kedunia untuk
menghapuskan segala dosa-dosa ku dan menyembuhkan
sakit penyakit ku. Oleh Kasih Karunia-Nya, Kematian-Nya
di kayu salib, aku dapat memanggil-Nya, Bapa.
Tuhan, Engaku sungguh penuh Kuasa dan Kasih. Engkau
menyelamatkan kota Niniwe dan menyelamatkan seluruh
penduduk nya saat mereka semua mengakui dos-dosa
mereka dan bertobat. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha
Pemurah dan Pengasih, tidak mudah marah dan penuh
Kasih dan Kebaikan.
Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran ku. Ampunilah aku
atas dosa-dosa ku, basuh aku dengan Kuasa Darah Yesus
yang Kudus dan Berharga, kuduskanlah aku. Aku
mengucap syukur, berterima kasih dan memuji
Kekudusan-Mu dan Kuasa-Mu. Mudah-Mudahan Engkau
berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku , ya
Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ampunilah aku
dan berkati aku dengan Damai Sejahtera-Mu, Kasih-Mu
dan Sukacita-Mu. Berkatilah juga seluruh keluarga ku.
Bapa, aku berdoa didalam Nama Yesus yang Kudus. Amen
Referensi (Mazmur 19: 12-14)
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Doa Mengampuni Orang Lain
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, aku tersakiti. Aku merasa
aku tidak sanggup mengampuni [[[sebutkan nama orang
yang kita tidak dapat ampuni]]]. Sangat sulit bagiku untuk
melupakan kejadian yang menyakitkan ini. Tapi Tuhan,
aku menyadari bahwa Engkau tidak mau aku membawa
hati yang tidak dapat mengampuni. Banyak hal yang
dapat aku pelajari dari-Mu Bapa. Engkau memberikan
Anak Tunggal-Mu, Tuhan Yesus kami kedunia ini untuk
mati di kayu salib untuk kami, dan untuk menebus dan
mengampuni dosa-dosa dan sakit penyakit kami. Dan
Bapa, Engkau berkata bahwa Engkau tidak akan
mengingat ingat dosa-dosa kami.
Tuhan, ajar aku untuk memiliki hati yang penuh kasih dan
peduli terhadap orang lain, mengampuni orang lain,
seperti Engkau juga yang telah mengampuni aku melalui
Kristus Yesus. Bapa, aku berdoa didalam Kuasa nama
Yesus. Amen
Referensi (Efesus 4:32, Ibrani 10: 17)
Doa Mengatasi Ketakutan
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, Nama-Mu yang Kudus
adalah Menara Kekuatan. Aku berlari kepada-Mu dan aku
aman. Engkau adalah Tuhan ku. Engkaulah Immanuel,
Engaku ada bersamaku. Roh Allah yang ada didalam ku
jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Aku tidak
takut.
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Tuhan, aku adalah anak-Mu dan aku dipimpin oleh Roh
Kudus-Mu. Aku tidak akan takut dan gentar. Roh Kudus
ada didalam roh ku dan aku adalah anak-Mu
Bapa, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Aku tidak
akan takut dan gentar sebab Engaku adalah Bapa ku,
Abba ku.
Terima kasih Bapa, untuk berkat damai sejahtera dari mu,
Bapa aku juga berdoa untuk orang – orang yang
membutuhkan anugerahmu untuk menghadapi dan
melawan rasa takut, berkati mereka ya Bapa.
Didalam Kuasa Nama Yesus, aku berdoa Amen.
Referensi (Amsal18:10, 1 Yohanes 4:4, Roma 8: 14-16)
Doa Iman dan Pengharapan dalam Tuhan
Tuhan, aku datang kepada-Mu dengan doa permintaan.
Aku menyadari bahwa Engkau mendengar doa-doa ku.
Tuhan, ada waktu – waktu saat aku lemah dan penuh
keraguan. Ada waktu – waktu saat iman ku melemah.
Ampunilah aku disaat iman ku melemah. Ampuni aku atas
ketidak percayaan ku.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh
Firman Tuhan. Berkati aku Tuhan, agar aku dapat lebih
banyak menghabiskan waktu ku untuk membaca Alkitab,
Firman Kudus-Mu. Kuatkanlah Iman ku. Iman adalah
keyakinan atas pengharapan yang akan terjadi,
menegaskan keyakinan atas apa yang tidak dapat ku
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bayangkan. Berkatilah aku dengan Iman yang lebih lagi
terhadap-Mu.
Aku menyadari bahwa Engaku lah Tuhan yang Maha
Pengasih yang menjawab doa-doa dan permintaan kami.
Jika doa dan permintaan ku tidak baik bagi ku, maka
berkatilah aku dengan yang terbaik dari-Mu. Tuhan yang
Kudus, Engkau telah berjanji bahwa rancangan –
rancangan-Mu adalah yang terbaik dan paling baik,
rancangan damai sejahtera, untuk memberikan ku masa
depan yang cemerlang dan penuh pengharapan. Aku
percaya, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Ajarlah aku
agar aku selalu taat kepada-Mu.
Engkaulah Tuhan yang memberikan Pengharapan. Aku
berdoa memohon kepada-Mu, kiranya Engkau memenuhi
aku dengan Sukacita dan Damai Sejahtera sebab aku
percaya kepada-Mu. Dan dalam Kuasa Roh Kudus,
pengharapanku penuh.
Aku juga berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam
pergumulan dengan Iman mereka dan membutuhkan
pengalaman pribadi dalam cahaya pengharapan.
Bapa, didalam Nama Yesus aku telah berdoa. Amen
Referensi (Roma 10:17, Yeremia 29:11, Roman 15:13,
Ibrani11:1)
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Doa Kasih – Mengatasi Iblis dengan Kasih Yesus
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, aku membawa
kepadamu didalam doa, orang-orang yang hendak
berbuat jahat kepada ku dan seluruh keluargaku, baik itu
yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Bapa,
Engkau telah mengajar aku untuk dapat mengampuni
orang lain. Untuk itu Bapa, aku mengampuni setiap
orang-orang ini dan aku berdoa, kiranya Engkau
memberkati mereka dengan Kasih Karunia-Mu, Damai
Sejahtera-Mu dan Pengampunan dari-Mu.
Tuhan Yesus, Engkau berkata, ‘Kasihilah musuhmu dan
berkatilah orang yang mengutuki mu, berbuatlah baik
kepada orang yang membenci mu dan berdoalah bagi
mereka yang berniat jahat kepada mu dan menganiaya
kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak
Bapa-Mu yang di sorga; yang menerbitkan matahari bagi
orang yang jahat dan yang baik dan menurunkan hujan
bagi orang benar dan orang yang tidak benar’
Bapa, aku patuh kepada-Mu. Dan aku berdoa untuk
orang-orang ini, kiranya Engkau memberkati mereka
dengan Kasih-Mu, Damai Sejahtera-Mu dan Sukacita-Mu.
Kiranya mereka dapat mengenal-mu secara pribadi. Bapa,
didalam nama Yesus, aku berdoa. Amen
Referensi (Matius 5: 44-45)
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Doa Berserah Penuh
Tuhan, Engkau berkata ‘Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu’. Ini aku Tuhan, aku
meminta-Mu untuk masuk kedalam hidupku. Aku
mencari kehendak-Mu, Tuhan. Aku menyerahkan seluruh
hidupku kepada-Mu. Tuhan, aku memberikan-Mu tempat
terutama dalam hidupku. Ambil alih dan atur lah hidupku,
Tuhan, sebab aku menyadari rancangan-Mu adalah yang
terbaik.
Aku sadar dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan,
yang menjawab doa-doa kami. Kiranya doa ku tidak baik
untuk ku, biarlah yang terbaik yang dari-Mu saja yang
terjadi. Tuhan yang Kudus, Engkau telah berjanji bahwa
rancangan-Mu adalah yang terbaik, yaitu rancangan
Damai Sejahtera yang memberikan masa depan yang
penuh pengharapan. Aku percaya bahwa rancangan-Mu
adalah yang terbaik. Seperti tingginya langit dari bumi,
demikianlah tingginya jalan-Mu dari jalanku dan
rancangan-mu dari rancanganku. Ajar aku untuk patuh
kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku sesuai
Janji-Mu Ajarlah aku jalan-jalan-Mu, ya Tuhan agar aku
dapat hidup dalam Kebenaran-Mu. Berikanlah aku hati
yang murni sehingga aku dapat memuliakan-Mu Bapa,
aku berdoa dalam Kuasa Nama Yesus. Amen
Referensi (Matius 7:7, Mazmur 86:11, Yeremia 29:11,
Lukas 1:38, Yesaya 55:9)
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LAMPIRAN A
Apakah yang muncul dalam benak kita apabila kita
memikirkan tentang Tuhan?
Mari kita focus kepada Atribute dan Sifat Alami Tuhan:
Bapa kita yang Pengasih
Kekuatan kita
Penghibur kita
Raja diantara raja-raja,
Tuan diantara tuan-tuan
Penguasa dan Pencipta
semesta raya
Konselor kita
Omnipotent (Yang
Penuh Kuasa)
Omnipresent (Yang
Selalu Ada)
Omniscient (Yang Maha
Tau)

Benteng kita
Pembebas kita
Sahabat kita
Penulis Keselamatan kita
Gembala kita
Tuhan adalah Kasih
Penyembuh kita
Penebus kita
Batu penjuru kita
Yang Berkuasa
Perlindungan kita
Pembela kita
Penunjuk jala kita
Yang Maha Kudus

Ini hanya beberapa nama dan attribute Tuhan kita Yang
Maha Pengasih. Masih banyak lagi….
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LAMPIRAN B
Firman Tuhan: dalam kitab dan ayat mana dapat kita
temukan saat kita sedang….

Ketakutan: Yohanes 14:27, 2 Timotius 1:7, Ibrani 13:6
Marah: Matius 5:22-24; Roma 12:10-21; Efesus4:26,
31-32; Yakobus 1:19-20
Khawatir: Matius 6:25-34; Filipi 4:6-7: Lukas 12:22, 25,
31; 1 Petrus 5:7
Berduka: Yohanes 11:25; Yohanes 14:1-3: 1 Korintus
15:51-57; 2 Korintus 5:1; 1 Tesalonika 4:13-18; 1 Petrus
1:3-4
Kepahitan: Matius 6:14-15; Roma 12:14; Efesus 4:31-32;
1 Petrus 2: 23
Tertekan: Matius11:28-30; Roma 8:28; Filipi 4:13; Filipi
4:6-7
Patah semangat / Kecewa: Matius 11:28-30; Roma 8:28;
Galatia 6:9; Filipi 1:6; Filipi 4:6-7; Filipi 4:19; Ibrani 10:3536; 1 Petrus 1:6-9
Meragukan Tuhan: Matius 8:26; Yohanes 6:37; Filipi 1:6;
Ibrani 11:6; Yakobus 1: 5-6; Yohanes 5:13
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Mempertanyakan Kasih Tuhan: Lukas 15:11-24; Yohanes
17:20-26
Putus Asa: Roma 15:13; 2 Tesalonika 2:16-17
Cemburu/Iri hati: Ibrani 13:5; Yakobus 3:13-18
Tidak Sabar: Roma 5:3-5; Yakobus 5:7-8;
Kesepian: Yohanes14:15-21; Kisah Para Rasul 2: 25-26;
Ibrani 13:5-6
Sedih: 2 Korintus 1:3-4; 2 Tesalonika 2:16-17; Ibrani 4:1516
Sakit: Yesaya 53:4-5; Mazmur 103:1-5; Mazmur 147:3;
Matius 9:35; Yakobus 5:16; 1 Petrus 2:24
Menderita: Roma 8:35-39; 2 Korintus 12:9-10; Yakobus
1:12; 1 Petrus 4:12-14; Matius 11:28-30; Roma 8:28;
Roma 5:3-5
Godaan: Matius 4:1-4, 11; Matius 26:41; 1 Korintus
10:12-13; Ibrani 4:15-16; Yakobus 1:2-4; Yakobus 1:12;
Yakobus 4:7
Pikiran buruk: Filipi 4:8; Yakobus 4:7; Kolose 3:2
Lemah: Roma 5:6; 2 Korintus12:9-10; Efesus 3:14-17; Fil
4:13
Mengampuni: Matius 6:14-15; Matius 18:21-22; Markus
11:25; Lukas 6:37-38; Lukas 11:4; Lukas 23:34; Efesus 4:32
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“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga
untuk orang-orang yang percaya kepada-Ku oleh
pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi
satu, sama seperti Engkau, Ya Bapa, di dalam Aku dan
Aku didalam Engkau, agar mereka juga didalam Kita,
supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah
mengutus Aku. Dan Aku telah memberitakan kepada
mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah
satu. Aku didalam mereka dan Engkau di dalam Aku
supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu
bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti seperti
Engkau mengasihi Aku.
“Ya Bapa, Aku mau supaya, dimanapun Aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka
yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka
memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan
kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum
dunia dijadikan.
(Yohanes 17: 20-24)

Jika anda ingin berbagi sesuatu ataupun bertanya, anda
dapat mengirimkan pesan kepada
Paramita & Saraswati
e-mail: questionsaboutgod2015@gmail.com
e-mail: QuestionsAboutGod2015@gmail.com

Tuhan bertanya kepada mu
“AKU lah Bapa mu, maukah
engkau menjadi anak ku?”

Apakah jawaban mu?

