
NOTHING IS IMPOSSIBLE!

TIDAK ADA PERISTIWA DALAM HIDUP YANG TIDAK ADA JALAN KELUAR !



ULANGAN 8 : 2-5

 8:2 Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, 

Allahmu, di padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud

merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada

dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak.

 8:3 Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau

makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek

moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari

roti saja , tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN.

 8:4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi

bengkak selama empat puluh tahun ini.

 8:5 Maka haruslah engkau insaf, bahwa TUHAN, Allahmu, mengajari engkau seperti

seseorang mengajari anaknya.



ULANGAN 8 : 7-10

 8:7 Sebab TUHAN, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang 

baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau , yang keluar dari

lembah-lembah dan gunung-gunung;

 8:8 suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon

ara dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya;

 8:9 suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, 

di mana engkau tidak akan kekurangan apapun; suatu negeri, yang batunya

mengandung besi dan dari gunungnya akan kaugali tembaga.

 8:10 Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji

TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu.



PERGUMULAN MENGHASILKAN 

PENGHARAPAN

• PENDERITAAN

• KEHENDAK 
TUHAN

• ADA BATASNYA

PADANG 
GURUN

• MANNA

• BURUNG PUYUH

PEMELIHARAAN
• TIANG AWAN

• TIANG API

PERLINDUNGAN



PENGHARAPAN MENGHASILKAN DAMPAK 

POSITIVE

ADA PERTOBATAN 
(AY.5)

ADA JANJI 
KEHIDUPAN YANG 

LEBIH BAIK (AY. 7-9)

HARUS ADA 
UCAPAN SYUKUR 

(AY. 10)



KESIMPULAN

 TUHAN IZINKAN ANAKNYA UNTUK MASUK DALAM PERGUMULAN 

DENGAN MAKSUD UNTUK LEBIH BAIK LAGI

 TUHAN TIDAK AKAN PERNAH LEPAS TANGAN JIKA DIA IZINKAN 

KITA MASUK DALAM PERGUMULAN

 PERTOLONGAN TUHAN SELALU DATANG TEPAT WAKTU DAN 

TIDAK PERNAH TERLAMBAT

 JANJINYA TIDAK AKAN PERNAH DIINGKARI TETAPI SELALU 

DITEPATI

 BELAJARLAH UNTUK BERSYUKUR DAN JANGAN MENGELUH


