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Sungai Yordan

Sungai Yordan melambangkan sebuah TEMPAT TRANSISI



Yosua 3 : 1
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel

berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan,
maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang.



Persiapan yang harus di lakukan :
(1) Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan Melakukan Perbuatan yang 

Ajaib.



Yosua 3 : 5
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Kuduskanlah dirimu,

sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib
di antara kamu."

Keajaiban Tuhan-lah yang kita perlukan



Yosua 3 : 2 - 3
Setelah lewat tiga hari,

para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan,

dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya:
"Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu,

yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi,
maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.”

Keajaiban Tuhan memerlukan Kekudusan Tuhan di kehidupan kita



Kanker Oropharyngeal Stadium 4



Yeremia 33 : 6
Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka

kesehatan dan kesembuhan,
dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan

kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.



Kanker Oropharyngeal Sembuh Total!



Zakharia 4 : 6
Maka berbicaralah ia, katanya:

"Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya:
Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.”



Persiapan yang harus di lakukan :
(1) Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan Melakukan Perbuatan yang 

Ajaib
(2) Berdiri Teguh di Atas Firman Allah untuk Melihat Keajaiban Tuhan



Yosua 3 : 8 - 9
Maka kauperintahkanlah kepada para imam

pengangkat tabut perjanjian itu,
demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan,

haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu."

Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel:
"Datanglah dekat dan dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu."



Yosua 3 : 13
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut TUHAN,
Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan,

maka air sungai Yordan itu akan terputus;
air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.

Campur tangan Tuhan sudah bekerja, tetapi jawaban Tuhan
kadang perlu waktu menunggu untuk sampai ke tempat

saudara



Persiapan yang harus di lakukan :
(1) Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan Melakukan Perbuatan yang 

Ajaib
(2) Berdiri Teguh di Atas Firman Allah untuk Melihat Keajaiban Tuhan
(3) Ingatlah Keajaiban Tuhan di Kehidupan Saudara



Yosua 4 : 5 - 7
dan Yosua berkata kepada mereka:

"Menyeberanglah di depan tabut TUHAN, Allahmu,
ke tengah-tengah sungai Yordan,

dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu,
menurut bilangan suku orang Israel,

supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu.
Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari:

Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu?
maka haruslah kamu katakan kepada mereka:

Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian TUHAN;
ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus.

Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan
bagi orang Israel untuk selama-lamanya."



TANDA PERINGATAN



Yohanes 6 : 11
Lalu Yesus mengambil roti itu,

mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di 
situ,

demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka
kehendaki.



Batu Peringatan itu bukanlah sebuah
MONUMEN SEJARAH saja.

Tetapi itu adalah REFERENSI IMAN, 
supaya kita semua bisa terus percaya
akan keajaiban Tuhan untuk selama-

lamanya



Persiapan yang harus di lakukan :
(1) Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan Melakukan Perbuatan yang 

Ajaib
(2) Berdiri Teguh di Atas Firman Allah untuk Melihat Keajaiban Tuhan
(3) Ingatlah Keajaiban Tuhan di Kehidupan Saudara
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