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THE GOD OF MIRACLES #2 
ALLAH PEMBUAT MUJIZAT #2 

JESUS DAILY - YESUS SETIAP HARI 
 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah mulai seri kotbah tentang The 
God of Miracles. Dan di bagian awal kemarin kita baru 
bicara tentang hal yang paling mendasar supaya kita 
bisa mengalami mujizat, yaitu iman bahwa Tuhan kita 
adalah Tuhan sang pembuat mujizat. Hari ini saya mau 
bagikan pesan Tuhan yang berjudul Jesus Daily. Kalau 
dibuat sederhana, artinya adalah Yesus Setiap Hari! 
 
I. RAHASIA MENGALAMI GELOMBANG MUJIZAT 

TERUS MENERUS ADALAH BERJALAN DENGAN 
TUHAN YESUS SETIAP HARI. 

a. Kisah Rasul 10:38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: 
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus 
dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling 
sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua 
orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai 
Dia. 

 Sejak Tuhan Yesus memulai pelayananNya, maka 
pelayananNya selalu dipenuhi dengan 
demonstrasi mujizat. 

 Bahkan saya membayangkan tidak ada hari yang 
Yesus lakukan tanpa mengerjakan mujizat. 
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b. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melihat 
mujizat terjadi setiap hari? Jawabannya 
sederhana: ikutlah berjalan bersama dengan 
Yesus setiap hari! 

 Saya mau ajak kita bandingkan 2 kisah saat Tuhan 
Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan. 

 Lukas 17:12-18 12 Ketika Ia memasuki suatu desa 
datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. 
Mereka tinggal berdiri agak jauh 13 dan berteriak: 
"Yesus, Guru, kasihanilah kami!" 14 Lalu Ia 
memandang mereka dan berkata: "Pergilah, 
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan 
sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi 
tahir. 15 Seorang dari mereka, ketika melihat 
bahwa ia telah sembuh, kembali sambil 
memuliakan Allah dengan suara nyaring, 16 lalu 
tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap 
syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang 
Samaria. 17 Lalu Yesus berkata: "Bukankah 
kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi 
tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? 18 
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk 
memuliakan Allah selain dari pada orang asing ini?" 

 Sekarang mari kita bandingkan dengan kisah 
Bartimeus. 

 Markus 10:46-52 46 Lalu tibalah Yesus dan murid-
murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari 
Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya 
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dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada 
seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, 
anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 Ketika 
didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang 
Nazaret, mulailah ia berseru: "Yesus, Anak Daud, 
kasihanilah aku!" 48 Banyak orang menegornya 
supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: 
"Anak Daud, kasihanilah aku!" 49 Lalu Yesus 
berhenti dan berkata: "Panggillah dia!" Mereka 
memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya: 
"Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau." 
50 Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri 
dan pergi mendapatkan Yesus. 51 Tanya Yesus 
kepadanya: "Apa yang kaukehendaki supaya Aku 
perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu: "Rabuni, 
supaya aku dapat melihat!" 52 Lalu kata Yesus 
kepadanya: "Pergilah, imanmu telah 
menyelamatkan engkau!" PADA SAAT ITU JUGA 
MELIHATLAH IA, LALU IA MENGIKUTI YESUS 
DALAM PERJALANAN-NYA. 

 Lukas 5:4-11 4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata 
kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam 
dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5 
Simon menjawab: "GURU, TELAH SEPANJANG 
MALAM KAMI BEKERJA KERAS DAN KAMI TIDAK 
MENANGKAP APA-APA, tetapi karena Engkau 
menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 
Dan setelah mereka melakukannya, mereka 
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menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala 
mereka mulai koyak.   7 Lalu mereka memberi 
isyarat kepada teman-temannya di perahu yang 
lain supaya mereka datang membantunya. Dan 
mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama 
mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga 
hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus melihat 
hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan 
berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku 
ini seorang berdosa." 9 Sebab ia dan semua orang 
yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena 
banyaknya ikan yang mereka tangkap;  10 demikian 
juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, 
yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada 
Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau 
akan menjala manusia." 11 DAN SESUDAH MEREKA 
MENGHELA PERAHU-PERAHUNYA KE DARAT, 
MEREKA PUN MENINGGALKAN SEGALA SESUATU, 
LALU MENGIKUT YESUS. 

- Tahukah Anda, bahwa ada Yesus atau tidak dalam 
hidup kita, itu punya pengaruh yang sangat 
berbeda. Menjalankan aktivitas sendirian atau 
menjalankan semua kegiatan bersama dengan 
Yesus akan membawa perbedaan dan dampak yang 
mencolok. 

 Dan yang menarik adalah, setelah peristiwa itu, 
Petrus memutuskan untuk meninggalkan segala 
sesuatu dan mulai TINGGAL BERSAMA YESUS! 
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II. APA YANG TERJADI SAAT PETRUS TINGGAL DAN 

HIDUP DENGAN YESUS? 
Kita perlu tahu ini karena ini akan jadi rahasia untuk kita 
bisa mengalami hidup yang penuh dengan mujizat! 
1. PETRUS BISA DEKAT-DEKAT DENGAN YESUS. 
 Saya bisa melihat Petrus adalah salah satu sosok 

orang yang ingin berusaha selalu dekat dengan 
Tuhan Yesus. 

- Dekat-dekat dengan Tuhan Yesus adalah salah 
satu rahasia utama hidup penuh mujizat. 

 Banyak orang yang mengikuti Yesus, bahkan ada 
ribuan orang yang mengikuti Yesus, tetapi tidak 
semua orang mau untuk dekat-dekat dengan 
Yesus. 

2. PETRUS BISA TERUS MENERUS MENDENGARKAN 
FIRMANNYA DAN MENERIMA RHEMA. 

 Apa bedanya saat malam ketika Petrus kerja keras 
cari ikan tapi tidak dapat apa-apa, dibandingkan 
dengan saat Petrus melempar jala dan langsung 
dapat banyak ikan. 

 Kita harus tahu bahwa Firman adalah bahan utama 
mujizat. 

- Roma 4:17 seperti ada tertulis: "Engkau telah 
Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" — di 
hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu 
Allah yang menghidupkan orang mati dan yang 
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MENJADIKAN DENGAN FIRMAN-NYA APA YANG 
TIDAK ADA MENJADI ADA. 

 Saking berkuasanya Firman, sepatah kata firman 
Tuhan pun sanggup mengerjakan mujizat. 

- Matius 8:8 (TB)  Tetapi jawab perwira itu kepada-
Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di 
dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh. 

3. PETRUS MENGIKUTI AGENDA YESUS. 
 Ketika Petrus mulai mengikuti dan tinggal dengan 

Yesus, maka agenda Yesus menjadi agendanya 
Petrus. 

 Terkadang yang membuat hidup kita jauh dari 
mujizat adalah karena kita punya agenda hidup 
sendiri dan tidak mau menundukkannya sesuai 
agenda dan rencana Tuhan. 

 
PENUTUP: 
Mengikuti bahkan tinggal dan hidup bersama Yesus 
memang tidak mudah. Tetapi waktu kita memilih untuk 
terus hidup setiap hari dengan Tuhan Yesus, maka hidup 
kita akan semakin dipenuhi tanda-tanda ajaib dan 
mengalami perkara-perkara yang ajaib.  
 
 
 
 


