


1. Berdoalah senantiasa





Markus 1:35

Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia
bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat
yang sunyi dan berdoa di sana.

Lukas 6:12

Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk
berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa
kepada Allah



Kerusuhan dan Perang Saudara



Yesus berdoa di taman Getsemani



2. Konsisten dan Taat



Yakobus 4:13-17

13 Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat
ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta
mendapat untung ",

14 sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti
hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu
lenyap.
15 Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya , kami akan
hidup dan berbuat ini dan itu."

16 Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua
kemegahan yang demikian adalah salah.

17 Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak
melakukannya, ia berdosa.



Yakobus 4:13-14a

13 Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: 
"Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, 
dan di sana kami akan tinggal setahun dan
berdagang serta mendapat untung ",

14a sedang kamu tidak tahu apa yang akan
terjadi besok.



Amsal 16:9

Manusia dapat membuat rencana, tetapi
Allah yang menentukan jalan hidupnya.



Terkadang kita tidak mengerti rencana
Tuhan, tetapi rencanaNya yang terbaik

pasti terjadi.



Yakobus 4:14
14 sedang kamu tidak tahu apa yang akan
terjadi besok. Apakah arti hidupmu? 
Hidupmu itu sama seperti uap yang 
sebentar saja kelihatan lalu lenyap.





3. Libatkan Tuhan dalam segala hal



Yakobus 4:15

15 Sebenarnya kamu harus berkata: 
"Jika Tuhan menghendakinya ,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.”



Yakobus 4:16

16 Tetapi sekarang kamu memegahkan
diri dalam congkakmu, dan semua
kemegahan yang demikian adalah salah.





4. Punyai hubungan yang intim
dengan Tuhan





Keluaran 33:7a

7Sesudah itu Musa mengambil kemah dan

membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari

perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. 

https://alkitab.mobi/tb/Kel/33/7/


Tent of Meeting
Kemah Pertemuan



Keluaran 33:9-11

9Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, 

turunlah tiang awan dan berhenti di 

pintu kemah dan berbicaralah TUHAN 

dengan Musa di sana.

10Setelah seluruh bangsa itu melihat, 

bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, 

maka mereka bangun dan sujud 

menyembah, masing-masing di pintu

kemahnya.

11Dan TUHAN berbicara kepada Musa 

dengan berhadapan muka seperti

seorang berbicara kepada temannya; 

kemudian kembalilah ia ke perkemahan. 

Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang

yang masih muda, tidaklah meninggalkan

kemah itu.



Joshua bin Nun
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