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BY UNDERSTANDING, SOMETHING CAN 
BE MAXIMIZED

DENGAN MENGERTI, MAKA SESUATU BISA 
MENJADI MAKSIMAL



ISRAEL YEHUDA EDOM

VS

MOAB



9) Maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 

tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang 

mengikuti mereka.

10) Lalu berkatalah raja Israel: "Wahai, TUHAN telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan 

mereka ke dalam tangan Moab!"

11) Tetapi bertanyalah Yosafat: "Tidak adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan 

perantaraannya kita meminta petunjuk TUHAN?" Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, 

katanya: "Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia."

12) Berkatalah Yosafat: "Memang padanya ada firman TUHAN." Sesudah itu pergilah raja Israel dan 

Yosafat dan raja Edom kepada Elisa.
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13) Tetapi berkatalah Elisa kepada raja Israel: "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah

kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab raja Israel kepadanya: "Jangan

begitu, sebab TUHAN memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang 

Moab!"

14) Berkatalah Elisa: "Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi

pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan

memandang dan melihat kepadamu.

15) Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu

bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN meliputi dia.

16) Kemudian berkatalah ia: "Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit,
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Tuhan Bertahta



17) sebab beginilah firman TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun 

lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut 

dapat minum.

18) Dan itupun adalah perkara ringan di mata TUHAN; juga orang Moab akan diserahkan-Nya ke 

dalam tanganmu.

19) Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan; kamu akan 

menumbangkan segala pohon yang baik; kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan 

merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu."

20) Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air 

dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air.
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PAULUS & SILAS
KIS 16

23) Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam 

penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan 

sungguh-sungguh.

24) Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka 

ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka 

dalam pasungan yang kuat.

25) Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan 

menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain 

mendengarkan mereka.



PENYEMBAHAN HARUS
MENJAGA MULUT/LIDAH

Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan 

lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa 

Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, 

saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.

yak 3 : 9 - 10



25) Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa 

dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang 

hukuman lain mendengarkan mereka.

kis 16 : 25

PENYEMBAHAN HARUS
DISENGAJA



"Ekspresi adalah warna pujian
penyembahan"

25) Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa

dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang 

hukuman lain mendengarkan mereka.

kis 16 : 25

PENYEMBAHAN HARUS
EKSPRESIF


