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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat dunia, 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun ada banyak 

hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada: 

1. Ketua STTAW, atas pemberian tugas untuk melaksanakan PkM 

ini 

2. Gembala Sidang, GAB BEST Surabaya atas dukungan pendanaan 

yang diberikan 

3. Ketua STT SOE atas kerjasama dan pemberian fasilitas kegiatan 

PkM di SOE TTS 

 

Kiranya laporan ini dapat memberi gambaran tentang 

pelaksanaan kegiatan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan PkM. 

 

 

Surabaya, 8 Agustus 2017 

Daud Darmadi, M.Pd.K 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Misi Pemberdayaan dan Pembinaan rohani di Desa Mio, 
Kecamatan Amanuban Selatan, dilaksanakan bersama dengan 
Jemaat Lus Toineke, dan GAB BEST Jakarta. Pembinaan dan 
pembedayaan, dilaksanakan melalui seminar, pertemuan, dialog, 
Kebaktian Kebangunan Rohani, dan kunjungan kepada keluarga 
untuk pelayanan doa dan konseling. Bagi anak diadakan pelajaran 
Alkitab dan kebaktian anak, untuk pemuda remaja diadakan 
pertemuan seminar pemuda dan remaja. 

Pelayanan ini juga disertai dengan diakonia kepada jemaat 
kurang mampu, pelayanan kesehatan diberikan kepada jemaat 
yang membutuh. 

Melalui kegiatan ini hasil yang dicapai adalah: Jemaat 
mendapat layanan rohani dan mengalami penyegaran, dan 
pembaharuan iman. Anak mendapat pelajaran Alkitab dan 
mendapat layanan rohani dalam kebaktian anak, remaja dan 
pemuda mendapat bimbingan arahan dan penyegaran rohani 
sehingga semakin kuat dalam iman. Jemaat kurang mampu dan 
yang sakit mendapat layanan diakonia dan pelayanan pengobatan 
secara gratis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi 

Misi Pemberdayaan dan Pembinaan Rohani adalah suatu 

kegiatan kunjungan ke luar daerah untuk melaksanakan 

pelayanan rohani dan jasmani dengan melihat kebutuhan dan 

keadaan mitra. Misi pemberdayaan berarti suatu upaya untuk 

meningkatkan SDM secara rohani dan meningkatkan kemampuan 

untuk meningkatkan taraf hidup secara jasmani, melalui 

bimbingan arahan, dan pelayanan diakonia kepada mereka yang 

kurang mampu. 

PkM di Desa Mio Mio Kecematan Amanuban Selatan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, terkonsenterasi di Gereja Lus 

Toineke, yang memiliki jumlah jemaat lebih dari 500 KK dan 

merupakan gereja induk, dengan beberapa cabang.  

Kondisi jemaat pada umumnya adalah petani dengan tingkat 

pendapatan yang masih minim. Kondisi alam yang kering pada 

musim kemarau menjadikan tempat ini sering kekurangan air dan 

gagal panen. Namun demikian saat hujan turu dengan lebat maka 

akan terjadi banjir. Anomaly keadaan alam ini menjadikan 

masyarkat mengalami hambatan dalam bertani.  
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Keadaan rohani jemaat masih sering pasang surut karena 

keadaan dan pergumulan kehidupan yang sulit. Kehadiran hamba 

Tuhan dari luar daerah sangat diperlukan oleh karena dapat 

memberikan penyegaran iman dengan cara yang baru. 

Anak-anak memerlukan pelajaran Alkitab yang lebih kreatif, 

dan dibuat kebaktian anak dengan lebih meriah karena dukungan 

dari soundsistem, dan alat-alat musik, serta menonton film rohani.  

Pemuda remaja, memerlukan dukungan rohani supaya tetap 

hidup memiliki karakter Kristus, dan dapat menunjukkan 

kehidupan yang sesuai dengan iman Kristen.  

 

B. Inti Persoalan Mitra 

Dari Analisis situasi di atas, Tim Pelaksana membatasi 

kegiatan PkM ini dengan memilih inti persoalan utama yang akan 

ditawarkan solusinya. Inti persoalan mitra dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Jemaat yang masih belum bertumbuh secara maksimal dalam 

kerohanian dan memerlukan pelayanan penyegaran dari luar. 

2. Jemaat remaja dan pemuda memerlukan dukungan layanan 

pembentukan karakter, doa, bimbingan dan konseling.  

3. Kondisi anak yang memerlukan pembelajaran Alkitab dan 

suasana ibadah anak yang kreatif. 
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4. Perlunya bantuan diakonia dan layanan kesehatan bagi 

jemaat kurang mampu. 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan penyegaran rohani dan pembaruan iman 

kepada jemaat.  

2. Memberdayakan jemaat melalui pembinaan agar menjadi 

manusia Kristen yang berkarakter Kristus. 

3. Membentuk karakter remaja pemuda agar menjadi generasi 

yang beriman dan berkarakter Kristus. 

4. Memberikan pelayanan kepada anak anak melui ibadah yang 

kreatif 

5. Memberikan dukungan dan bantuan diakonia dan layanan 

kesehatan kepada jemaat yang tidak mampu. 

 

D. Manfaat kegiatan 

1. Anak dan remaja usia sekolah menerima siraman pembinaan 

rohani, dan bantuan Jemaat memperoleh pembinaan rohani 

sesuai kebutuhan. 

2. Jemaat menerima penguatan iman, motivasi, dan dukungan 

doa. 



4 
 

3. Jemaat memperoleh layanan kesehatan dan diakonia 

4. Jemaat mengalami pembaharuan iman, dan penyegaran 

rohani dari hamba Tuhan luar dan kalangan akademisi. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

A. Solusi 

Beberapa solusi yang ditawarkan, dan disampaikan untuk 

menjawab kebutuhan mitra adalah sebagai berikut: 

1. Konsep pembinaan rohani remaja dan pemuda 

2. Pemberdayaan jemaat melalui penguatan iman dan 

penyegaran rohani 

3. Ibadah anak yang kreatif 

4. Pemberian bantuan pelayanan diakonia dan layanan 

kesehatan. 

 

B. Luaran 

Melalui kegiatan PkM ini dihasilkan luaran yang akan 

memiliki manfaat bagi dosen dan mitra. Luaran yang dihasilkan 

adalah materi pemberdayaan iman dan rohani kepada jemaat. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

 
 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PkM Pemberdayaan iman dan rohani jemaat di Mio 

Kecamatan Amanuban Selatan dilakukan dengan beberapa 

metode antara lain 

1. Ibadah 

2. Kebaktian kebangunan Rohani 

3. Seminar 

4. Doa pujian 

5. Ibadah Anak 

6. Kunjungan 

7. Tanya jawab 

8. Dialog  

 

B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 – 4 Agustus 2017, di 

GMIT Lus Toineke, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
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C. Sarana dan Alat Kegiatan 

Sarana dan alat yang digunakan dalam kegiatan PkM ini 

meliputi: 

1. Seperangkat soundsystem 

2. Alat musik: Gitar dan Keyboard 

3. Materi  

4. Audio Visual 

5. Film rohani 

6. Bahan pelajaran Anak 

 

D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

Bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam PkM 

meliputi berberapa kegiatan dibawah ini: 

1. Ibadah 

2. Seminar 

3. Pembinaan rohani, Pelatihan 

4. Kunjungan, Koseling dan doa 

5. Ibadah Anak 

6. Pelayanan diakonia 

7. Pelayanan kesehatan 

8. KKR 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah tim dosen dan mahasiswa, 

dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut: 

 

1. Dr Daud Darmadi, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

sistematika, dan pendidikan Kristen. Dalam PkM ini tugas-tugas 

yang dilaksanakan adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah 

- Pembinaan rohani 

- Pelayanan Anak 

- Pelayanan remaja pemuda 

 

2. Hamba Tuhan GAB BEST Jakarta 

- Membantu dalam pelayanan kepada jemaat 

- Diakonia 

- Pelayanan kesehatan 
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B. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini ditujukan kepada jemaat 

umum, remaja pemuda, anak, melalui serangkaian kegiatan yang 

dapat dijelaskan berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Kegiatan PKM 

No Waktu Jenis Kegiatan Sasaran 
1 Agustus 2017 

1 15.00 Pelajaran Alkitab 
Pelayanan Ibadah Anak 

Anak sekolah 
Minggu 

2 18.00 Kebaktian Kebangunan Rohani  Jemaat umum 
    

2 Agustus 2017 
3 10.00 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan Diakonia 
Jemaat Umum 

4 15.00 Pelajaran Alkitab 
Pelayanan Ibadah Anak 

Anak sekolah 
Minggu 

5 18.00 Kebaktian Kebangunan Rohani  Jemaat umum 
    

3 Agustus 2017 
6 10.00 Seminar dan Pemberdayaan 

Rohani Remaja dan Pemuda 
Remaja dan 
Pemuda 

7 14.00 Kunjungan Keluarga, doa, 
konseling 

Jemaat Umum 

8 15.00 Pelajaran Alkitab 
Pelayanan Ibadah Anak 

Anak sekolah 
Minggu 

9 18.00 Kebaktian Kebangunan Rohani  Jemaat umum 
4 Agustus 2017 

9 10.00 Seminar Keluarga Jemaat Umum 
10 12.00 Kunjungan, doa, konseling,  

Keluarga 
Jemaat Umum 
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C. Hasil Kegiatan 

Kegiatan PkM Misi Holistik di Soe, ini telah selesai 

dilaksanakan dan memiliki dampak, dan manfaat yang dirasakan 

oleh mitra. Hasil kegiatan tersebut meliputi aspek jasmani dan 

rohani, disinilah letak tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

dalam kegiatan yang disebut dengan misi holistic. 

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyegaran rohani 

Jemaat mitra mengalami pembaharuan iman atau penyegaran 

rohani. Ada semangat baru untuk tetap hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan. 

2. Bertumbuh dalam iman 

Melalui materi yang disampaikan, jemaat mitra mampu 

memahami dan menerapkan setiap materi dalam kehidupan 

mereka, sehingga mengalami pertumbuhan iman. Hal ini 

diwujudkan dengan komitmen untuk mau berubah dan 

memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. 

3. Anak mendapat layanan dalam ibadah dan pelajaran 

Alkitab 

Anak mendapat pelajaran Alkitab dan layanan ibadah kreatif 

sehingga dapat memahami cerita Alkitab dengan mudah. 

Menonton film rohani dari cerita Alkitab sehingga mendapat 

pemahaman yang baik dan hiburan. 
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4. Jemaat mendapat layanan diakonia dan Kesehatan 

Jemaat kurang mampu mendapat bantuan diakonia berupa 

sembako, dan layanan kesehatan, untuk mengatasi masa-masa 

kekeringan dan kesulitan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Kegiatan ini memiliki manfaat kepada remaja pemuda usia 

sekolah dimana mereka mengalami penyegaran, bimbingan, 

arahan, dukungan doa, motivasi melalui konseling, sehingga dapat 

bertumbuh dalam iman Kristen. Anak mendapat layanan 

pembelajaran Alkitab dan ibadah anak, sehingga memiliki 

pemahaman yang baru dalam pelajaran Alkitab. 

Jemaat umum mendapat layanan pemberdayaan rohani dan 

pembaharuan iman. Mendapat layanan diakonia dan kesehatan. 

Memiliki motivasi, kesegaran rohani dan hidup sesuai dengan 

Firman Tuhan. 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014.,  PIP Prodi S1 Teologi No. 348 Tahun 2018 

 www.sttaw.ac.id  sttadhiwacana@gmail.com  081339489644 

 

 LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT MISI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN 

ROHANI DESA MIO AMANUBAN SELATAN, TTS 
 

No. Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 
1 Dana PkM dari STTAW 3.000.000  3.000.000 
2 Dana PkM dari GAB BEST 12.000.000  15.000.000 
3 Transportasi dan 

Akomodasi tim  3.000.000 12.000.000 
4 Biaya Acara KKR untuk 

Jemaat umum  1.500.000 10.500.000 
5 Biaya Seminar dan 

pembinaa  1.000.000 9.500.000 
6 Biaya Pelajaran Alkitab 

dan Kebaktian Anak  2.500.000 7.000.000 
7 Biaya Pelayanan Diakonia 

dan Pengobatan  7.000.000 0 
 Jumlah 15.000.000 15.000.000 0 

 
Surabaya, 8 Agustus 2020 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Dr. Daud Darmadi 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 

mailto:sttadhiwacana@gmail.com
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KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI 
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PEMBINAAN PEMUDA REMAJA
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PELAYANAN ANAK 
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PELAYANAN PENGOBATAN DAN DIAKONIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Pendahuluan 
 

Siapapun kita yang diijinkan hidup di dunia ini, harus 

senantiasa berjuang. Hampir semua aspek kehidupan kita ini harus 

dilakukan dengan sebuah perjuangan. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, pendidikan, karier, meraih cita-cita, bahkan pelayanan 

semuanya bisa tercapai kalau kita memperjuangkannya dengan baik. 

Kisah Para Rasul 20:34 Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku 

sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan 

kawan-kawan seperjalananku; 20:35 Dalam segala sesuatu telah 

kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita 

harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat 

perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah 

lebih berbahagia memberi dari pada menerima." Tidak ada 

sesuatupun yang kita dapat hanya dengan berpangku tangan saja. 

Banyak teladan dalam Firman Tuhan yang berbicara bahwa 

kita ini harus berjuang, dan bekerja keras, tanpa boleh putus asa.I 

Tesalonika 2:9 Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan 

usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, 

supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, 

kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.  

Tuhan menghendaki supaya kita berjuang dan melakukan 

setiap perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan tidak 

menghendaki kita kalah oleh pencobaan dunia, tapi kita harus 

mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Tuhan telah menetapkan 

kita supaya kita menjadi Pemenang, bahkan Lebih daripada 

pemenang. Roma 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada 

orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. II Kor 

2:14 Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa 

kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan kami Ia 

menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.  

Saya mengajak Saudara untuk memahami lebih dalam lagi 

tujuan kita dipanggil dan dipilih untuk diselamatkanoleh Tuhan Yesus 

Kristus. Persoalan yang sering kita hadapi adalah kekalahan kita. 

Berapa kali kita kalah dalam pencobaan, berapa kali kita kalah saat 

Tuhan ijinkan kita tidak punya uang, atau berapa kali kita kalah saat 

kita dalam kelimpahan berkat. Mungkin dalam hati Saudara berkata, 



aku adalah orang yang sering kalah, dan saudara lagi berfikir 

bagaimana supaya aku mengalami kemenangan ! Melalui tulisan ini 

saya rindu membagikan kepada Saudara kunci agar saudara 

mengalami kemengan. 

 

 

II. Merubah Sikap hidup kita 
 

Jika kita rindu mengalami hidup yang berkemangan dan 

Firman Tuhan Roma 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 

pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. 

Terjadi dalam hidup kita kita harus mulai dengan sesuatu yang paling 

mendasar dahulu, yaitu memperbaikai kehidupan kita.  

Seorang pelukis yang berpengalaman, jika ia melukis tidak 

mungkin melukis bagian yang kecil-kecil dahulu, tapi dia akan 

membuat skets, yang besar, melukis bagian-bagian yang besar dulu, 

baru setelah itu bagian yang kecil. Sama juga dengan hidup kita, jika 

kita mendambakan hidup yang berkemengan, kita harus melihat hal 

yang penting dulu, yang prioritas yang mendasar. Apa yang harus kita 

rubah, dalam hal ini saya tuliskan dua hal yaitu : Pertobatan dan 

kedewasaan Rohani, serta prioritas Hidup. 

 

 

1. Mulailah dengan hidup baru, dan dewasa Rohani. 

 

Jika saudara menginginkan hidup yang berkemenangan, 

saudara harus mulai dengan sesuatu yang paling mendasar, yaitu 

pertobatan. Ini penting sekali dan amat vital. Saudara harus 

mempunyai dasar hidup benar dihadapan Tuhan. Setiap orang yang 

masih tinggal dalam Gelap dia terbelenggu, dikuasai oleh Gelap dia 

harus pindah dari gelap yang menguasainya berjalan menuju 

terangNya yang ajaib. I Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang 

terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan 

Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang 

besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib: 2:10 kamu, yang dahulu bukan umat 

Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu 



tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 

Orang yang masih tinggal dalam dosa berarti belum merdeka, dia 

dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa, belum merdeka dan 

mengalami kemenangan.  Yohanes 8:31. Maka kata-Nya kepada 

orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap 

dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 8:32 dan kamu 

akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan 

kamu." 8:33 Jawab mereka: "Kami adalah keturunan Abraham dan 

tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat 

berkata: Kamu akan merdeka?" 8:34 Kata Yesus kepada mereka: 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat 

dosa, adalah hamba dosa. 8:35 Dan hamba tidak tetap tinggal dalam 

rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 8:36 Jadi apabila Anak 

itu memerdekakan kamu, kamupun benar-benar merdeka." 

Bagaimana supaya manusia dapat merdeka dan mengalami 

kemenagan ? datang pada Yesus, hidup benar bertobat dengan 

sungguh-sungguh sehingga dia lepas dari perbudakan dosa. 

Apalagi jika kita sudah ambil bagian dalam pelayanan, jelas 

kita harus hidup kudus dihadapan Tuhan.Orang yang mau mengambil 

bagian dalam pelayanan haruslah seorang yang sudah lahir baru. Ini 

berarti pribadi yang bersangkutan harus sudah bertobat dan menerima 

Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan benar. Ini adalah syarat 

mutlak yang tidak dapat direduksi. Seorang yang belum lahir baru 

tidak boleh diberi kesempatan untuk berbicara mengatasnamakan 

Tuhan dan memimpin jemaatNya. Jika Saudara Seorang pemuda yang 

mau melayani haruslah mempunyai standard moral, kesalehan, 

kesucian, dan pergaulan pribadi dengan Allah melebihi jemaat yang 

akan dilayani. I Timotius 4:12 Jangan seorangpun menganggap 

engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-

orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 

kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.  

Ia harus dapat menjadi teladan  yang konkrit bagi jemaat, 

Paulus berkata “Ikutlah Teladanku “ (Filipi 3 : 17). Paulus tidak hanya 

cakap berbicara diatas mimbar, tapi dia sendiri adalah mimbar yang 

hidup, sebuah peragaan yang nyata dari apa yang sudah diucapkannya 

diatas mimbar. 

Kita haruslah memiliki kehidupan yang benar yang diterima 

oleh Gereja dan masyarakat umum. Ini adalah sebuah integritas diri 



yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelayanan dan 

hidup berkemenangan. (I Timotius 3 : 8 – 13). 

Seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang penuh 

dengan Roh, sebagai buah kesucian hidup dan pengetahuannya 

terhadap firman Tuhan, sebagai hasil tetap dari Firman Tuhan (Yoh 8 

: 31-32). Matius 5:8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena 

mereka akan melihat Allah.  Kata suci disini berarti kepekaan terhadap 

suara Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan melihat dengan mata 

jasmani tapi hal ini berbicara tentang kepekaan hati yang dekat dengan 

Tuhan. Inilah seorang yang dewasa rohani yaitu senantiasa hidup 

dipimpin oleh Roh Kudus Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh 

Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 

Kisah Para Rasul 6:3 Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 

tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh 

dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini 

adalah syarat mutlak untuk hidup dengan standard moral yang baik, 

apalagi jika kita turut mengambil bagian dalam pelayanan. Seorang 

pelayan yang dipanggil untuk melayani sekali lagi saya tegaskan harus 

mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik dari ahli taurat 

sekalipun. Matius 5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup 

keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli 

Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan 

masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 

 

2. Merubah Prioritas Hidup 

 

Merubah prioritas hidup tidaklah mudah karena ini 

berhubungan erat dengan hobi dan kesukaan, pekerjaan dan karier, 

kebiasaan hidup, tingkah laku dan sebagainya, yang seringkali 

menjadi pilihan utama. Sebagai seorang yang mau hidup 

berkemenanganharus sudah mulai merubah pilihan hidup, 

mengutamakan mana yang lebih penting. Seringkali kita menganggap 

pekerjaan lebih penting, belajar lebih penting, melayani lebih penting 

dan sebagainya, tapi dalam Alkitab ada pilihan yang prioritas yang 

nomor satu yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Matius 6:33 Tetapi 

carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, 

berarti prioritas utama, yang terutama, dan bukan nomor dua.  



Kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan, 

kerajaanNya, dan kebenaranNya. Hal ini jangan sampai dikalahkan 

dengan pekerjaan kita atau aktivitas yang lain. Yesus harus nomor 

satu. Mengutamakan Tuhan berarti sekalipun ada sesuatu yang 

mungkin secara dunia penting, tapi lebih penting adalah Yesus, karena 

Yesus yang nomor satu. 

Masmur 1:2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 

TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.  
Banyak orang sekarang sudah tidak menyukai Firman atau me nomor 

duakan Firman padahal ayat ini dengan jelas menyatakan kesukaan 

kita ialah Firman Allah. Hobi kadang-kadang membuat kita lupa 

bahwa Yesus yang nomor satu. 

Kalau kita mau menang dalam Tuhan ubah kebiasan kita 

dengan menomorsatukan Tuhan. 

 

III. Kunci Menang Atas Pencobaan 
 

Dalam Bagian ini saya akan saksikan sebuah pengalaman 

Bangsa Israel, pada masa lampau yang ditulis kembali dalam bagian 

Firman Tuhan di Perjanjian Baru, yaitu di I Korintus 10 : 1-13 Aku 

mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek 

moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa 

mereka semua telah melintasi laut.  

10:2 Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis 

dalam awan dan dalam laut.  

10:3 Mereka semua makan makanan rohani yang sama  

10:4 dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab 

mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan 

batu karang itu ialah Kristus.  

10:5 Tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian 

yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang 

gurun.  

10:6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk 

memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang 

jahat seperti yang telah mereka perbuat,  

10:7 dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, 

sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis: "Maka 



duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; kemudian bangunlah 

mereka dan bersukaria."  

10:8 Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan 

oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 

dua puluh tiga ribu orang.  

10:9 Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh 

beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular.  

10:10 Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh 

beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh 

malaikat maut.  

10:11 Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan 

dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, 

di mana zaman akhir telah tiba.  

10:12 Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-

hatilah supaya ia jangan jatuh!  

10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-

pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah 

setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 

melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan 

memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 

menanggungnya.   

Melalui ayat ini dapat kita ketahui Israel umat pilihan Allah, 

yang senantiasa mendapat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, akan 

tetapi yang senantiasa bersungut-sungut dan memberontak kepada 

Allah manakala pencobaan dan kesulitan datang kepada mereka. 

Maksud dari ayat ini dituliskan kemabli adalah untuk menjadi 

peringatan bagi kita, agar kalau kita mendapat pertolongan Tuhan kita 

senantiasa mengucap syukur dan jika kita menghadapi kesulitan kita 

tidak bersungut-sungut dan memberontak. Mengenai hal ini Paulus 

dengan jelas mengatakan : “Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh 

bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita 

menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, 

….. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan 

dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, 

di mana zaman akhir telah tiba. (I Kor 10:6,11). 

Untuk itu jika kita menghadapi masalah, kesulitan 

pencobaan, bagaimana caranya agar kita menang ? 

 



a. Jangan bersungut-sungut dalam Pencobaan 

Kita telah mengetahui bahwa kegagalan bangsa Israel 

memasuki tanah Kanaan disebabkan oleh ketidakmampuan mereka 

mengatasi setiap pencobaan yang mereka temui di tengah perjalanan. 

Dengan kata lain mereka senantiasa dikalahkan oleh pencobaan itu. 

Hal ini mengakibatkan mereka menjauhkan diri dari Allah, dan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan senantiasa 

bersungut-sungut kepada Tuhan. 

Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa sadar bahwa 

kita ini tidak kebal dari pencobaan, jangan berfikir bahwa ketika kita 

sudah menjadi murid Kristus Iblis tidak dapat mencobai kita. Sama 

sekali tidak demikian, Yesus sendiri ketika mengambil rupa sebagai 

manusia di dunia ini, juga dicobai iblis. Apalagi kita sebagai orang 

percaya, bahkan seringkali pencobaan itu datang bertubi-tubi. Ini 

adalah usaha Iblis untuk mencobai umat Tuhan dengan tidak kenal 

lelah. Kita mesti ekstra hati-hati, dan senantiasa berpaut kepada 

Tuhan. 

Menghadapi pencobaan seringkali anak-anak Tuhan kalah,  

atau bahkan menyerah. Padahal Firman Tuhan yang kita baca diatas 

berkata pencobaan itu adalah hal biasa yang tidak melebihi kekuatan 

kita. Pada saat kita dicobai Tuhan akan memberikan jalan keluar. 

Mengapa Firman Tuhan berkata itu adalah pencobaan yang biasa, 

sebab yang memberi kekuatan adalah Tuhan, kita menghadapi 

pencobaan ini tidak sendiri, ada Tuhan yang turut bekerja untuk 

mendatangkan kebaikan, Ada Yesus kawan sejati yang turut 

merasakan kelemahan, dan penderitaan kita. Ibrani 2:18 Sebab oleh 

karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat 

menolong mereka yang dicobai. Kalau ada Tuhan dalam diri kita, 

seberat apapun masalah dan pencobaan akan menjadi biasa. 

Untuk itu ketika masalah dan pencobaan datang jangan 

mengandalkan kekuatan sendiri, ini akan menjadi semakin berat, dan 

bisa-bisa pencobaan bukan biasa lagi tapi menjadi luar biasa, dan 

akhirnya kita binasa.  Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, 

akibatnya kita tidak mampu menghadapi pencobaan dan akhirnya kita 

bersungut-sungur seperti Israel. Karena kita mengandalkan kekutan 

sendiri, akibatnya kita kalah, dan cenderung untuk mengutuki diri 

sendiri, menyesali diri menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini sudah 

bahaya ! 



Ingat setiap orang pasti mengahadapi masalah dan 

pencobaan. Tidak ada seorangpun yang hidup di dunia ini bebas dari 

masalah. Tapi bagaimana kita menghadapinya, mengandalkan Tuhan 

atau kekuatan sendiri ? 

 

b. Mengucap syukur awal kemenangan 

Apabila Allah dan FirmanNya menjadi kekuatan kita, maka 

meskipun pencobaan datang silih berganti, kita akan mengalami 

kemenangan, bahkan kita akan tetap bisa mengucap syukur. Disinilah 

Firman Tuhan akan digenapi, bahwa pencobaan yang kita hadapi 

adalah pencobaan yang biasa, dengan demikian kita tidak akan 

bersungut-sungut tetapi senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan.  

Orang-yang bersungut-sungut adalah lawan orang yang 

mengucap syukur. Orang yang bersungut-sungut melihat segala 

sesuatu kacau, amburadul dan tidak karuan, tetapi orang yang 

mengucap syukur melihat segala sesuatu baik, dan ada Yesus yang 

mengatur setiap langkah hidupnya. Orang yang bersungut melihat 

semua serba salah, dan cenderung menyalahkan orang lain, Tuhan 

bahkan diri sendiri, tapi orang yang mengucap syukur senantiasa diam 

dengan tenang berdoa dan menanti penggenapan janji Tuhan. 

Dalam bagian yang lain Rasul Paulus menyatakan ( I Tes 

5:18 ) Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan juga kepada 

jemaat di Efesus menyatakan (Efesus 5:20 ) Ucaplah syukur 

senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus 

kepada Allah dan Bapa kita  Inilah sikap yang seharusnya dimiliki 

oleh setiap orang Kristen dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. 

Aapalagi ketika beban persoalan datang, Allah menghendaki supaya 

kita tetap mengucap syukur kepadaNya. 

Bagaimana kita bisa senantiasa mengucapsyukur dan 

bertahan padahal masalah datang terus, jawabannya adalah milikilah 

iman yang teguh dan kokoh percaya kepada Yesus yang sanggup 

memberikan pertolongan ! Inilah Kunci yang berikutnya! 

 

c. Gunakan Perisai Iman dalam segala Keadaan 

Iman harus kita pakai terus menerus, Firman Allah berkata 

: “ Efesus 6:16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, 



sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah 

api dari si jahat,  

Kita tidak boleh memperlakukan Tuhan seperti payung, jika 

butuh dipakai tapi kalau tidak disimpan. Artinya kita baru sungguh-

sungguh kepada Tuhan kalau keadaannya sudah kepepet, atau masa 

darurat. Sedang kalau tidak ada masalah dan tidak terjadi apa-apa kita 

lantas meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memperlakukan 

Tuhan demikian. Yesus harus benar-benar menjadi kekuatan yang 

terutama dalam hidup kita. Tidak perduli keadaan apapun yang kita 

alami, waktu susah ataukah senang, Yesus harus tetap nomor satu. Jika 

kita bersikap demikian ketika pencobaan datang kita tidak usah takut 

dan gentar, sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti datang memberikan 

pertolongan dalam kehidupan kita. 

Satu hal yang harus kita ingat Allah telah menyatakan 

perang besar-besaran dalam kejadian 3 :15 Dia menantang iblis : Aku 

akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, 

antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan 

meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."  

Saat ini peperangan rohani sedang berkecamuk dimana-mana. Dan 

peperangan ini bukan secara terang-terangan, dan pencobaan datang 

secara jelas. Bukan begitu ! karena perjuangan kita bukanlah 

melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, 

melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia 

yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 : 12.  

Hidup kita seperti domba ditengah Srigala Matius 10:16. 

"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, 

sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti 

merpati. Dengan demikian tidak ada persiapan untuk mundur, Firman 

Tuhan berkata Yakobus 4:7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan 

lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu!  Efesus 6:11 

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat 

bertahan melawan tipu muslihat Iblis; Tuhan menyuruh kita untuk 

melawan, dan bertahan, tidak ada kesempatan untuk mundur. 

Iman adalah salah satu kunci agar kita hidup 

berkemenangan, dengan iman kita akan mendapat berkat Tuhan 3:9 

Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-

sama dengan Abraham yang beriman itu. Kalau kita sudah mengambil 

keputusan beriman kepada Tuhan, berarti tidak ada lagi ketakutan, 



kekuatiran, dan kekalahan. Iman yang masih disertai dengan ketakutan 

dan kekuatiran bukanlah iman, tapi itu orang yang kurang percaya !      

I Yoh 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. 

Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.  

 

d. Pegang terus Janji Firman Allah 

Setelah kita tidak bersungut-sungut, mengucap syukur dan 

mempunyai iman, maka selanjutnya yang harus kita miliki adalah 

pegang terus janji Firman Allah. Ini penting supaya kita tetap kuat 

didalam Tuhan dan mengalami kemenangan. Mari kita cermati janji 

Tuhan “Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan 

kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia 

akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 

menanggungnya. I Kor 10 : 13b. Ternyata pencobaan itu tidak 

melampoi kekuatan kita, sehingga sebenarnya ada kemungkinan yang 

besar untuk kita menang, kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita harus 

tahu bahwa dalam setiap persoalan dan pencobaan yang kita hadapi 

Tuhan punya rencana yang indah, ada maksud Tuhan, yang mungkin 

saat masalah dan pencobaan datang tidak kita lihat, tapi dibalik semua 

masalah itu ada rencana Tuhan yang indah. Roma 8:28 Kita tahu 

sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 

mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah ingin 

memproses kita agar kita semakin merasakan kasih dan kuasaNya.  

Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat, sekalipun 

kita pernah berfikir demikian ketika menghadapi masalah. Justru 

lewat masalah itu Tuhan mau kita bertumbuh dan semakin dewasa. 

Yakobus 1:2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu 

kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai 

pencobaan, 1:3 sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu 

menghasilkan ketekunan. 1:4 Dan biarkanlah ketekunan itu 

memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan 

utuh dan tak kekurangan suatu apapun.  

Jika kita sudah lulus dari Ujian kita akan muncul seperti 

emas yang murni. Ayub 23:10 Karena Ia tahu jalan hidupku; 

seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas.  

Di dalam nama Allah mengandung janji. Dalam PL nama 

sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh terhadap yang punya 



Nama. Dalam Pl Allah sering disebut dengan nama-nama yang banyak 

sekali, dan dalam nama itu ada jawaban atas segala apa yang kita 

harapkan, kalau kita senantiasa memegang janji Tuhan dalam 

namanya. 

- Jehovah Jireh, berarti Allah yang memelihara, yang 

memberkati, dan yang menyediakan Kejadian 22:14 Dan 

Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; 

sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung 

TUHAN, akan disediakan." 

- Jehovah Rapha, berarti Allah yang menyembuhkan 

Keluaran 15:26 firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh 

mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa 

yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada 

perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-

Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit 

manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab 

Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." 

- Jehovah Nissi, berarti Allah adalah panji Kemenangan. Kel 

17:15 Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan 

menamainya: "Tuhanlah panji-panjiku!" 

- Jehovah Shalom, berarti Allah yang memberikan damai 

sukacita dan keselamatan Hakim-hakim 6:23 Tetapi 

berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Selamatlah engkau! 

Jangan takut, engkau tidak akan mati." 6:24 Lalu Gideon 

mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya: 

TUHAN itu keselamatan. 

- Jehovah Raah, berarti Tuhan adalah Gembala yang baik, 

23:1. Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan 

kekurangan aku.  

- JehovahTsidkeenu, berarti Tuhan yang maha Adil, Yeremia 

23:5 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah 

firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil 

bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana 

dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 23:6 

Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan 

hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang diberikan 

orang kepadanya: TUHAN--keadilan kita.  



- Yehovah Sammah, berarti Tuhan yang senantiasa beserta 

dengan kita, selalu hadir disepanjang waktu. Yehezkiel 48:35 

Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak 

hari itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR DI SITU."  

 

Ingatlah ayat ayat penutup dibawah ini : 

Wahyu 3:10 Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun 

menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari hari 

pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai 

mereka yang diam di bumi. 

II Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang 

bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 

 

e. Doa yang tak kenal putus asa 

Ketika saya menulis semua ini, sebenarnya sudah habis 

pokok pikiran yang ingin saya sampaikan, tapi saya teringat akan satu 

pokok yang penting, yaitu doa yang tak kenal putus. Mungkin saudara 

sudah cukup mengerti apa arti tujuan dan hasil jika kita berdoa. 

Berbicara mengenai pokok ini banyak buku, literatur dan khotbah-

khotbah yang bisa kita ambil. Bahkan kita sering juga ikut seminar 

doa, memang mendengar gampang, tapi ketika kita dalam masalah dan 

harus terus berdoa ini mungkin sulit untuk kita lakukan. 

Doa yang saya maksud adalah doa yang tidak kenal putus, 

terus menerus berdoa sesuai dengan kata I Tesalonika 5:17 Tetaplah 

berdoa. Berdoa tak kenal putus berarti kita senantiasa bergaul dengan 

Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan sama seperti seorang Anak yang 

senantiasa, rindu kepada Bapanya. Seringkali baru berdoa satu dua 

kali kita sudah menyerah dan tak mau berdoa lagi, ini salah ! berdoa 

dengan iman berarti terus memohon belas kasihan Tuhan.  

Ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin doa kita 

tidak dijawab oleh Tuhan : 

- Ada dosa didalam hati  Yesaya 59:1. Sesungguhnya, tangan 

TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan 

pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; 

59:2 tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan 

Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 

menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak 



mendengar, ialah segala dosamu. Masmur 66:17 Kepada-

Nya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku 

aku menyanyikan pujian. 66:18 Seandainya ada niat jahat 

dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 

- Tidak taat  kepada firman Allah Amsal 28:9 Siapa 

memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, 

juga doanya adalah kekejian 

- Berdoa tanpa iman yang kuat Yakobus 5:15 Dan doa yang 

lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan 

Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat 

dosa, maka dosanya itu akan diampuni.  

- Salah meminta Yakobus 4:3 Atau kamu berdoa juga, tetapi 

kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, 

sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk 

memuaskan hawa nafsumu.  

- Berdoa tapi terus putus asa, lupa bahwa kalau sungguh-

sungguh berdoa pasti Tuhan jawab Matius  7:7. "Mintalah, 

maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 

mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 

7:8 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 

orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang 

mengetok, baginya pintu dibukakan. Lukas 18:7 Tidakkah 

Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang 

siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia 

mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 

 

 

IV. Penutup 

 

Ingat baik-baik jika saudara ingin memperolh hidup yang 

berkemangan mulailah dengan mengubah pola dan kebiasaan hidup 

dengan bertobat  dan mendahulukan Tuhan. Jika hal ini sudah terjadi 

maka, ada beberapa kunci yang sudah disampaikan, jangan bersungut-

sungut, tetap mengucap syukur, miliki iman yang teguh, berpegang 

pada janji Firman Allah, dan tetaplah berdoa.  Jika hal ini saudara 

lakukan maka pencobaan dan masalah itu menjadi biasa dan saudara 

akan mengalami hidup yang berkemenangan. 



Kol 2:18 Janganlah kamu biarkan kemenanganmu 

digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan 

beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-

penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh 

pikirannya yang duniawi,  

Tuhan akasn menyediakan upah di Surga bagi saudara yang 

hidup dalam kemenagan. Wah 2:26 Dan barangsiapa menang dan 

melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan 

Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa; 3:21 Barangsiapa menang, 

ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, 

sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan 

Bapa-Ku di atas takhta-Nya.  

 

Selamat menempuh Hidup yang berkemenangan. 

Tuhan memberkati !!! 
 

 

  


