
ADA MINYAK PADAKU



2 Raja-Raja 4:1-7

1 Salah seorang dari isteri-isteri para nabi mengadukan halnya
kepada Elisa, sambil berseru: "Hambamu, suamiku, sudah mati
dan engkau ini tahu, bahwa hambamu itu takut akan TUHAN.
Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk
mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya."

2 Jawab Elisa kepadanya: "Apakah yang dapat kuperbuat
bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di
rumah." Berkatalah perempuan itu: "Hambamu ini tidak punya
sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi
minyak.”



3 Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, mintalah bejana-
bejana dari luar, dari pada segala tetanggamu, bejana-
bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.

4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau
dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke
dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!"



5 Pergilah perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah
pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk; dan anak-
anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang
ia terus menuang.

6 Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah
perempuan itu kepada anaknya: "Dekatkanlah kepadaku
sebuah bejana lagi," tetapi jawabnya kepada ibunya:
"Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu
mengalir.



7 Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya
kepada abdi Allah, dan orang ini berkata: "Pergilah, juallah
minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari
lebihnya, engkau serta anak-anakmu."



I. Tuhan tahu persoalan wanita itu



Terkadang Tuhan ijinkan persoalan
terjadi

bukan karena ketidaktaatan kita,
melainkan karena

Dia mau membawa kita
ke level yang lebih tinggi



Masalah wanita ini:

• Suaminya [seorang hamba Tuhan] meninggal.
• Dia kehilangan orang yang dicintai.
• Kehilangan sekuritas hidupnya [nafkah, perlindungan]
• Dikejar-kejar penagih hutang
• Kedua anaknya terancam untuk diambil paksa sebagai

budak



Ciri-ciri orang yang diambang keputusasaan:

• Tidak perduli dengan ego dan kesombongan
dirinya.

• Akan melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan.
• Keluar dari zona nyaman
• Akan melakukan hal-hal yang nekat.



Zakeus Petrus



Bartimeus Yairus



Wanita 
yang mengalami pendarahan

selama 12 tahun



Ciri-ciri orang yang diambang keputusasaan:

• Tidak perduli dengan ego dan kesombongan
dirinya.

• Akan melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan.
• Keluar dari zona nyaman
• Akan melakukan hal-hal yang nekat.
• Bersedia untuk melakukan apa saja tanpa

menghiraukan kedudukan dan martabat



Tempat keputusasaan anda
adalah

tempat munculnya
benih mujizat



II. Keputusasaan membawa
wanita itu kepada Firman Tuhan



Yohanes 1:1
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu
bersama-sama dengan Allah dan Firman itu
adalah Allah.



III. Ada berkat
dirumah



Tuhan bisa melakukan mujizat
bahkan melalui hal kecil

yang tidak kita anggap penting dan
berharga



Mazmur 23:5

Engkau mengurapi
kepalaku dengan minyak;
pialaku penuh melimpah.



Minyak bicara
mengenai kuasa
dan pengurapan

Tuhan



Banyaknya minyak
tidak menentukan 

berapa besar berkat dan mujizat 
yang akan diterima.



Check minyakmu!
Ada mujizat dirumahmu!



IV. Ada instruksi/ aturan main



3 Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, mintalah bejana-
bejana dari luar, dari pada segala tetanggamu, bejana-
bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.

4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau
dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke
dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!"

2 Raja- Raja 4:3-4



a. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, 
dari pada segala tetanggamu



b. Minta bejana kosong yang banyak



c. Masuk dan
tutup pintunya



d. Tuanglah minyak
ke semua bejana



Jangan pernah berhenti menuangkan minyakmu
sampai

tercium aroma minyak yang ada padamu


