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Apa yang Tuhan ingin kita lakukan
di tengah masa ketidak pastina ? 



MAZMUR 126

1 Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.

2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita
dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara
bangsa-bangsa : "Tuhan telah melakukan perkara besar kepada
orang-orang ini !"

3 Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,maka kita
bersukacita.



MAZMUR 126

4 Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang
air kering di Tanah Negeb !

5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan
menuai dengan bersorak-sorai.

6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur
benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambal membawa
berkas - berkasnya.



SALAH FOKUS

• Berita hoax
• Takut
• Panik
• Kuatir berlebihan
• Stress
• Depresi

FOKUS YANG BENAR
• Kembali kepada Tuhan
• Tuhan sanggup

memulihkan keadaan kita
melalui intervensi Ilahi



I. Belajar melihat kebaikan Tuhan 
di masa lalu



MAZMUR 126 : 1

Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.

EFESUS 3 : 20

Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada
yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa
yang bekerja di dalam kita,



Kisah Para Rasul 12

Yakobus mati - Petrus dilepaskan dari penjara
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II. Belajar percaya Tuhan dapat 
mengubahkan dukacita kita 

menjadi sukacita  



Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Pada waktu itu berkatalah orang di antara
bangsa-bangsa: "Tuhan telah melakukan perkara 

besar kepada orang-orang ini !"

MAZMUR 126 : 2



MAZMUR 137 : 1 - 4
1) Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil

menangis, apabila kita mengingat Sion.

2) Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan
kecapi kita.

3) Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita
memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita
meminta nyanyian sukacita : "Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion
! "

4) Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing ?



KEJADIAN 21 : 6

Berkatalah Sara : 
"Allah telah membuat aku 

tertawa;
setiap orang yang mendengarnya 

akan tertawa karena aku."



12 Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang
menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau
ikat dengan sukacita,

13 Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan
berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama - lamanya aku
mau menyanyikan syukur bagi-Mu.

MAZMUR 30 : 12 - 13



III. Percaya Tuhan bisa lakukan lagi 
apa yang Dia pernah perbuat



1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani Korah. Seperti rusa yang merindukan
sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.

2 Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat
Allah ?

3 Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata
kepadaku : "Di mana Allahmu ?"

4 Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah-gulana; bagaimana aku berjalan
maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan
suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan
perayaan.

MAZMUR 42 : 1 - 4



1 Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion , 
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.

4 Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, 
seperti memulihkan batang air
kering di Tanah Negeb !

MAZMUR 126 : 1 & 4

Dramatic Shift



2 Hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perubahan :

• Jangan pernah berhenti berdoa 

• Lakukan prinsip tabur tuai



Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, 
seperti memulihkan batang air kering 

di Tanah Negeb !

MAZMUR 126 : 4



PRINSIP TABUR TUAI

PERJALANAN IMANMENABUR 
DENGAN 
AIRMATA

MENUAI 
DENGAN 
SUKACITA



5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air
mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.

6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambal
menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambal
membawa berkas-berkasnya.

Mazmur 126 : 5 - 6



JANGAN PERNAH MENYERAH



TIDAK ADA YANG 
MUSTAHIL BAGI TUHAN
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