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Yosua 1 : 3
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak
kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang
telah Kujanjikan kepada Musa.



1. MELAKUKAN APA YANG BENAR 
DIMATA TUHAN

2 Tawarikh 26 : 4-5
(4) Ia melakukan apa yang benar di mata

TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, 

ayahnya.(5) Ia mencari Allah selama hidup

Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan

Allah. Dan selama ia mencari TUHAN, Allah 

membuat segala usahanya berhasil.



Yosua 1 : 7 - 9
(7) “Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,

bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan

kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,

supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi.

(8) “Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi

renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai

dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu

akan berhasil dan engkau akan beruntung”

(9) “Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: Kuatkan dan teguhkanlah

hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai

engkau, ke mana pun engkau pergi.”

Mau selalu berhasil & beruntung ?



SAUL BERHASIL atau GAGAL?

1 Samuel 15 :3
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang

ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kedapanya. Bunuhlah

semuanya, laki-laki maupun perempuan, Kanak-kanak maupun anak-

anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.”

1 Samuel 15 :7- 8 & 11
(7) Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur,

yang disebelah timur mesir. (8) Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-

hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. (9) Tetapi

Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-

lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang

berharga:tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan

yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka.

(11) “ Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah

berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-KU. Maka sakit hatilah

Samuel dan ia berseru-seru kepada TUHAN semalam-malaman.



Filipi 4: 6

(6) Janganlah hendaknya kamu kuatir

tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah

dalam segala hal keinginanmu kepada Allah

dalam DOA dan PERMOHONAN dengan

ucapan syukur

2. MENYERAHKAN SEGALA 
KEKUATIRAN KITA KEPADA TUHAN



3. UNITY

Kejadian 11 : 6

Dan Ia berfirman: “ Mereka ini satu bangsa

dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini

barulah permulaan usaha mereka: mulai dari

sekarang apapun juga yang mereka rencanakan,

tidak ada yang tidak akan dapat

terlaksana.



UNITY DI DALAM KELUARGA

Lukas 11 : 17

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata : “ 

Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan 

setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh.

“ JAGA UNITY DIDALAM KELUARGA KITA”



4. PERCAYA DAN MELANGKAH 
DENGAN IMAN

Markus 11:24

“ Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja 

yang kamu minta dan doakan, percayalah

bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu 

akan diberikan kepadamu.



JANGAN BIMBANG, 

PERCAYA SAJA !

Matius 21:21

(21) Yesus menjawab mereka:” Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan 

tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat 

berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara 

itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung 

ini : Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut ! 

Hal itu akan terjadi.

“ TIADA YANG MUSTAHIL BAGI TUHAN 

JIKA KITA PERCAYA DAN TIDAK BIMBANG”



1. MELAKUKAN APA YANG BENAR   DI 

MATA TUHAN

2. MENYERAHKAN SEGALA KEKUATIRAN 

KITA KEPADA TUHAN

3. UNITY

4. PERCAYA DAN MELANGKAH DENGAN 

IMAN



SEGAMBAR & 

SERUPA ALLAH

GLORIFICATION
(PEMULIAAN)

FINAL

Yoh. 14:3c
… supaya di 

tempat di mana

Aku berada, kamu

pun berada.

Kej. 1:27
Serupa dengan

gambaranNya

SEGAMBAR & 

SERUPA ALLAH

MANUSIA

BERDOSA

JUSTIFICATION
(PEMBENARAN)

DIBENARKAN 

karena

ANUGERAH

KASIH KARUNIA

TUHAN YESUS

LAHIR BARU

Caranya:

- IMAN PERCAYA

- DIBAPTIS

(Markus 16:16) 

SANCTIFICATION
(PENGUDUSAN)

PROSES PENGGEMBALAAN

di Gereja membuat kita

serupa dengan gambaran

Allah dan memiliki karakter

Allah

Caranya:

BAYAR HARGA

AKU

KRISTUS


