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Efesus 1:3

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang 
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala 
berkat rohani di dalam sorga.



Keberuntungan Orang Percaya

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang 
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala
berkat rohani di dalam sorga.

• Sudah Diberkati

• Semua Diberikan



Kunci Mengalami Keberuntungan Orang 
Percaya

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu 
yang tidak kita lihat. - Ibrani 11:1



Markus 10:46-52

46 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di 
Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, 
bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang 
banyak yang berbondong-bondong, ada seorang 
pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak 
Timeus, duduk di pinggir jalan.

Teladan Iman #1



Markus 10:46-52

47 Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus 
orang Nazaret, mulailah ia berseru: "Yesus, Anak 
Daud, kasihanilah aku!"

48 Banyak orang menegornya supaya ia diam. 
Namun semakin keras ia berseru: "Anak Daud, 
kasihanilah aku!"

Teladan Iman #1



Markus 10:46-52

49 Lalu Yesus berhenti dan berkata: "Panggillah 
dia!" Mereka memanggil orang buta itu dan 
berkata kepadanya: "Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia 
memanggil engkau."

50 Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri 
dan pergi mendapatkan Yesus.

Teladan Iman #1



Markus 10:46-52

51 Tanya Yesus kepadanya: "Apa yang kaukehendaki 
supaya Aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta 
itu: "Rabuni, supaya aku dapat melihat!"

52 Lalu kata Yesus kepadanya: "Pergilah, imanmu 
telah menyelamatkan engkau!" Pada saat itu juga 
melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam 
perjalanan-Nya.

Teladan Iman #1



Kunci Iman #1: Tanggalkan Jubah

Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang yang 
mengandalkan manusia, yang mengandalkan 
kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada 
TUHAN! - Yeremia 17:5

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang 
menaruh harapannya pada TUHAN! - Yeremia 17:7



Matius 9

20 Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah dua belas 
tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati 
Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya.
21 Karena katanya dalam hatinya: "Asal kujamah saja jubah-
Nya, aku akan sembuh."
22 Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata: 
"Teguhkanlah hatimu, hai anak-Ku, imanmu telah 
menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah 
perempuan itu.

Teladan Iman #3



Kunci Iman #2: Lakukan Bagian Kita

Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak 
disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya 
adalah mati.
...
Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-
perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman 
menjadi sempurna.
- Yakobus 2:17 & 22



Kisah Para Rasul 14:8-10

8 Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah 
kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum 
pernah dapat berjalan.
9 Ia duduk mendengarkan, ketika Paulus berbicara. Dan 
Paulus menatap dia dan melihat, bahwa ia beriman dan 
dapat disembuhkan.
10 Lalu kata Paulus dengan suara nyaring: "Berdirilah 
tegak di atas kakimu!" Dan orang itu melonjak berdiri, 
lalu berjalan kian ke mari.

Teladan Iman #3



Kunci Iman #3: Setia Perkara Kecil

Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar - Matius 25:27



謝謝你，上帝保佑你
Xièxiè nǐ, shàngdì bǎoyòu nǐ


