
AMIN!!!



Mengapa kita berkata ‘Amin’ di dalam doa kita?



Sebab Kristus adalah "ya" bagi semua janji Allah. 
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan

"Amin" untuk memuliakan Allah. (2 Korintus1:20)



Doa adalah sebuah tanggapan 
terhadap janji-janji Allah, 

yakni kepada jaminan 
Anugerah Allah di masa depan.



Anugerah Allah di masa 
depan (future grace) adalah
kekuatan, penyediaan, belas
kasihan, dan hikmat Tuhan
— semua yang kita 
butuhkan — untuk
melakukan apa yang Dia
ingin kita lakukan sekarang
dan yang akan datang



Doa bukanlah berharap di dalam kegelapan
bahwa ada Allah yang berniat baik. 

Melainkan menyandarkan sepenuhnya kepada
janji-janji Allah, dan datang kepada Allah 

setiap hari, untuk menarik kekuatan, hikmat, 
penyediaan serta belas kasihan-Nya.



Sebab Kristus adalah "ya" bagi semua janji Allah. 
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan

"Amin" untuk memuliakan Allah. (2 Korintus1:20)



Doa menautkan iman kita kepada kuasa, hikmat, 
penyediaan serta belas kasih-Nya hanya 

di atas dasar Yesus Kristus 



“Amin” bukanlah penanda akhir permohonan 
kita, melainkan pernyataan:”Ya!!  Allah telah 

menggenapi semua janji-janji ini.”



“Amin” berarti, 
“Ya! Tuhan, Engkau sanggup melakukannya.” 
“Ya! Tuhan, Engkau sudah menyediakan.” 

“Ya! Tuhan, Engkau Bijak.”
Ya! Tuhan Engkau Penuh rahmat.”

Dan sudah diteguhkan di dalam Kristus Yesus



“Amin” berarti, 
Sebuah Tanda Seru akan Harapan dan jaminan 

keyakinan terhadap Pertolongan Tuhan.



Berdoalah dengan Janji Tuhan,
Yakinlah Janji Tuhan digenapi-Nya,

Demi Kristus Yesus. AMIN!!!



"Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di 
Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang 

setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah: 
(Wahyu 3:14)



Pada mulanya Allah menciptakan langit dan 
bumi. (Kejadian 1:1)



Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu 
sekalian! Amin. (Wahyu 22:21)
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