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SEMUA PERALATAN 
ELEKTRONIK HARUS DI 
RE-CHARGES SECARA 
BERKALA AGAR TIDAK 

KEHILANGAN 
KEGUNAANNYA.

Bagaimana dengan 
kerohanian kita ?



SUMBER KEHIDUPAN

Yoh 15 : 5

Akulah pokok anggur dan 

kamulah ranting-rantingnya. 

Barangsiapa tinggal di dalam

Aku dan Aku didalam dia, ia

berbuah banyak, sebab di luar

Aku kamu tidak dapat

berbuat apa-apa.



Matius 11: 28

Marilah kepada-Ku, semua

yang letih lesu dan berbeban

berat, Aku akan memberikan

kelegaan kepadamu.



Yesaya 59:2

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan

Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat

Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia

tidak mendengar, ialah segala dosamu.



Matius 4:4

(4) Tetapi Yesus menjawab : " 

Ada tertulis: Manusia hidup

bukan dari roti saja, tetapi dari

setiap firman yang keluar dari

mulut Allah."

2. Membaca dan 
Melakukan Firman

Tuhan



2 Timotius 3:15

Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal

Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan

menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman

kepada Kristus Yesus.



Yosua 1 : 8

(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.



3. KOMUNITAS

Ibrani 10 :25 
Janganlah kita menjauhkan diri

dari pertemuan-pertemuan
ibadah kita, seperti dibiasakan

oleh beberapa orang, tetapi
marilah kita saling menasehati, 
dan semakin giat melakukannya

menjelang hari Tuhan yang 
mendekat. 



KUMPULAN ARANG 

YANG SEDANG BERADA 

DALAM TUMPUKAN 

BARA API

Kita akan lemah, kerohanian kita akan makin merosot dan memudar, pada saat kita
menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman.



FILIPI 4:6-7

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa

dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, 

yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu

dalam Kristus Yesus.



Yohanes 15:1-2

1) "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah

pengusahanya.

2) Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-

Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-

Nya, supaya ia lebih banyak berbuah.



• Bapa: Pengusaha kebun anggur yang

memelihara ranting supaya berbuah

• Yesus: Pokok Anggur

• Kita: Ranting-ranting yang terpaut pada

Pokok Anggur supaya tetap berbuah

Ranting: 

1. Yang tidak berbuah dipotong: tidak ada gunanya

2. Yang berbuah dibersihkan: supaya selalu berbuah


