
ANDALAN	  yg	  TIDAK	  BERUBAH	  SELAMANYA	  
Kebaktian	  Doa,	  Senin	  8	  Februari	  2016	  

Oleh:	  Moses	  L.	  Singgih	  
	  
• Jika	  mencari	  ‘backing’	  maka	  kita	  akan	  mencari	  yang	  hebat	  dan	  tetap	  akan	  membantu	  kita	  (tidak	  

berubah)	  dan	  murah.	  
	  
“Yesus	  Kristus	  TETAP	  SAMA,	  baik	  kemarin	  maupun	  hari	  ini	  dan	  sampai	  selama-‐lamanya.”	  (Ibrani 	   13:8 ) 	  
	  
Apanya	  yang	  TETAP	  SAMA?	  
1. Kuasa	  di	  langit	  dan	  yang	  ada	  di	  atas	  bumi	  dan	  yang	  ada	  di	  bawah	  bumi	  

“Dan	  dalam	  keadaan	  sebagai	  manusia,	  Ia	  telah	  merendahkan	  diri-‐Nya	  dan	  taat	  sampai	  mati,	  bahkan	  
sampai	  mati	  di	  kayu	  salib.	  Itulah	  sebabnya	  Allah	  sangat	  meninggikan	  Dia	  dan	  mengaruniakan	  
kepada-‐Nya	  nama	  di	  atas	  segala	  nama,	  supaya	  dalam	  nama	  Yesus	  bertekuk	  lutut	  segala	  yang	  ada	  di	  
langit	  dan	  yang	  ada	  di	  atas	  bumi	  dan	  yang	  ada	  di	  bawah	  bumi,	  dan	  segala	  lidah	  mengaku:	  “Yesus	  
Kristus	  adalah	  Tuhan,”	  bagi	  kemuliaan	  Allah,	  Bapa!”	  (Pilipi	  2:8-‐11)	  
	  
“Kamu	  berasal	  dari	  Allah,	  anak-‐anakku,	  dan	  kamu	  telah	  mengalahkan	  nabi-‐nabi	  palsu	  itu;	  sebab	  Roh	  
yang	  ada	  di	  dalam	  kamu,	  lebih	  besar	  dari	  pada	  roh	  yang	  ada	  di	  dalam	  dunia.”	  (1	  Yohanes 	   4:4 )	  
 	  

2. Rancangan	  damai	  sejahtera	  
“Sebab	  Aku	  ini	  mengetahui	  rancangan-‐rancangan	  apa	  yang	  ada	  pada-‐Ku	  mengenai	  kamu,	  
demikianlah	  firman	  Tuhan,	  yaitu	  rancangan	  damai	  sejahtera	  dan	  bukan	  rancangan	  kecelakaan,	  
untuk	  memberikan	  kepadamu	  hari	  depan	  yang	  penuh	  harapan.”	  (Yeremia 	   29:11) 	  
	  

3. Ke-‐mahatahu-‐anNya	  sehingga	  dapat	  memimpin	  kita	  sesuai	  dengan	  kejadian	  yad	  
“Jadi	  janganlah	  kamu	  seperti	  mereka,	  karena	  Bapamu	  mengetahui	  apa	  yang	  kamu	  perlukan,	  
sebelum	  kamu	  minta	  kepada-‐Nya.”	  
  Matius 	   6:8 	   TB  	  
	  
“Sebab	  sebelum	  lidahku	  mengeluarkan	  perkataan,	  sesungguhnya,	  semuanya	  telah	  Kauketahui,	  ya	  
Tuhan.”	  
  Mazmur 	   139:4 	   TB          	  

	  
4. Pemeliharaan:	  sampai	  masa	  tuamu	  

“Sampai	  masa	  tuamu	  Aku	  tetap	  Dia	  dan	  sampai	  masa	  putih	  rambutmu	  Aku	  menggendong	  kamu.	  
Aku	  telah	  melakukannya	  dan	  mau	  menanggung	  kamu	  terus;	  Aku	  mau	  memikul	  kamu	  dan	  
menyelamatkan	  kamu.”	  
  Yesaya 	   46:4 	   TB    	  

	  
Marilah	  berkeputusan	  seperti	  Musa:	  
“Berkatalah	  Musa	  kepada-‐Nya:	  “Jika	  Engkau	  sendiri	  tidak	  membimbing	  kami,	  janganlah	  suruh	  kami	  
berangkat	  dari	  sini.”	  (  Keluaran 	   33:15 )   	  
	  

	  
Yesus	  Kristus	  

ANDALAN	  (berkuasa,	  mempunyai	  rancangan	  yang	  baik,	  mahatahu	  dan	  memelihara)	  
yg	  TIDAK	  BERUBAH	  SELAMANYA	  

	  	  	  	  	  


