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THE GOD OF MIRACLES #4 
ALLAH PEMBUAT MUJIZAT #4 

MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN 
 
PEMBUKAAN: 
Di Bagian keempat dari seri khotbah The God of 
Miracles ini, saya ingin membagikan kepada kita semua 
sebuah Firman Tuhan yang sangat penting sekali 
menentukan seluruh perjalanan hidup kita, dan hasil 
akhirnya; yaitu: Mengikuti Instruksi Tuhan.  
 
I. MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN VS BERJALAN 

SENDIRI. 
a. Kita harus mengerti bahwa ada perbedaan yang 

besar antara hidup dipimpin Roh Kudus (mengikuti 
instruksi Tuhan) VS berjalan dengan pemikiran 
kita sendiri. Ketika hendak memilih tempat tujuan 
untuk Mereka menetap dan hidup, maka cara 
Abraham dan Lot memilih dan bergerak sama 
sekali berbeda.  

 Perhatikan cara Lot Kejadian 13:10-11 10 Lalu Lot 
melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, 
bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, 
seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai 
ke Zoar. — Hal itu terjadi sebelum TUHAN 
memusnahkan Sodom dan Gomora. — 11 Sebab itu 
Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, 
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lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka 
berpisah.  

- Inilah Hidup Berjalan Sendiri Tanpa Tuhan.  
 Perhatikan cara Abraham Kejadian 13:12,14-18 12 

Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot 
menetap di kota-kota Lembah Yordan dan 
berkemah di dekat Sodom. 14 Setelah Lot berpisah 
dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada 
Abram: "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah 
dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, 
utara dan selatan, 15 sebab seluruh negeri yang 
kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada 
keturunanmu untuk selama-lamanya. 16 Dan Aku 
akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah 
banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang 
dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun 
akan dapat dihitung juga. 17 Bersiaplah, jalanilah 
negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab 
kepadamulah akan Kuberikan negeri itu." 18 
Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan 
menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di 
Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah 
mezbah di situ bagi TUHAN. 

- Gaya hidup berjalan mengikuti instruksi Tuhan ini 
memang Sudah Abraham lakukan sejak awal: 
Kejadian 12:1-4 1 Berfirmanlah TUHAN kepada 
Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak 
saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri 
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yang akan Kutunjukkan kepadamu; 2 Aku akan 
membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan 
memberkati engkau serta membuat namamu 
masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. 3 Aku 
akan memberkati orang-orang yang memberkati 
engkau, dan mengutuk orang-orang yang 
mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di 
muka bumi akan mendapat berkat." 4 Lalu pergilah 
Abram seperti yang difirmankan TUHAN 
kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan 
dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika 
ia berangkat dari Haran. 

 Polanya selalu sama: Berfirmanlah Allah kepada 
Abraham, lalu pergilah Abraham!  

 Mari kita lihat hasilnya hidup dipimpin Roh Kudus:  
- Kejadian 24:1 Adapun Abraham telah tua dan lanjut 

umurnya, serta diberkati TUHAN dalam segala hal. 
b. Sadarilah bahwa ada perbedaan besar dalam 

hidup kita, ketika kita berjalan dengan pikiran kita 
sendiri, dibandingkan jika kita berjalan mengikuti 
instruksi Tuhan.  

 Saya Sudah melihat berulang-ulang orang-orang 
Kristen yang berjalan dengan pemikirannya 
sendiri, pada awalnya tampaknya benar, tapi pada 
akhirnya penyesalan.  

 Sebaliknya, orang-orang yang komit mengikuti 
instruksi Roh Kudus dan Perjanjian dalam Firman 
Tuhan; awalnya perjuangan, pertengahannya 
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bayar harga, tapi finalnya Penuh kemuliaan, 
seperti yang dialami oleh Abraham.  

 
II. BAGAIMANA KITA BISA HIDUP DIPIMPIN ROH?  
1. SADARI BAHWA TUHAN ADALAH TUHAN YANG 

MENUNTUN UMATNYA.  
 Mazmur 103:7 Ia telah memperkenalkan jalan-

jalan-Nya kepada Musa, perbuatan-perbuatan-Nya 
kepada orang Israel. 

 Yesaya 48:17-19 17 Beginilah firman TUHAN, 
Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: "Akulah 
TUHAN, Allahmu, yang mengajar engkau tentang 
apa yang memberi faedah, yang menuntun 
engkau di jalan yang harus kautempuh. 18 
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-
perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti 
sungai yang tidak pernah kering, dan 
kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti 
gelombang-gelombang laut yang tidak pernah 
berhenti, 19 maka keturunanmu akan seperti pasir 
dan anak cucumu seperti kersik banyaknya; nama 
mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari 
hadapan-Ku."  

 Coba perhatikan bagaimana Ishak bergerak 
mengikuti instruksi Tuhan di jalan yang harus dia 
tempuh: 

- Kejadian 26:1-2 1 Maka timbullah kelaparan di 
negeri itu. — Ini bukan kelaparan yang pertama, 
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yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu 
Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang 
Filistin. 2 Lalu TUHAN menampakkan diri 
kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke 
Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan 
kepadamu.  

- Kejadian 26:6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 
- Kejadian 26:12-14 12 Maka menaburlah Ishak di 

tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat 
hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN. 13 
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian 
kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14 Ia 
mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu 
sapi serta banyak anak buah, sehingga orang 
Filistin itu cemburu kepadanya. 

 Itu sebabnya jangan ignorat! Jangan abai Bahwa 
Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatNya! 
Sadarilah dengan sungguh-sungguh dan mulailah 
berjalan di jalan yang harus kau Tempuh sesuai 
dengan instruksi dari Tuhan, maka engkau akan 
menikmati favor Tuhan yang luarbiasa seperti yang 
dialami oleh Ishak. 

 Kesaksian: Hal yang sama juga dialami oleh gereja 
kita. Di masa pandemi, ketika semuanya 
lockdown, semuanya mengalami kesulitan 
ekonomi, pemasukan gereja menurun, dst.  

2. INGINKAN YANG TUHAN INGINKAN.  
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 Salah satu penghalang terbesar untuk kita 
mengikuti pimpinan Tuhan adalah kalau kita 
menginginkan yang berbeda dari yang Tuhan 
inginkan.  

 Kejadian 25:29-34 29 Pada suatu kali Yakub sedang 
memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah 
dari padang. 30 Kata Esau kepada Yakub: 
"Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari 
yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah 
sebabnya namanya disebutkan Edom. 31 Tetapi 
kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak 
kesulunganmu." 32 Sahut Esau: "Sebentar lagi aku 
akan mati; apakah gunanya bagiku hak 
kesulungan itu?" 33 Kata Yakub: "Bersumpahlah 
dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada 
Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya 
kepadanya. 34 Lalu Yakub memberikan roti dan 
masakan kacang merah itu kepada Esau; ia makan 
dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah 
Esau memandang ringan hak kesulungan itu. 

 Dalam Alkitab, hak kesulungan adalah sebuah 
berkat yang sangat spesial dari Tuhan; yang jadi 
masalah adalah Esau memandang ringan hak 
kesulungan yang Tuhan berikan kepadanya.  

 Sebaliknya, Yakub sangat menginginkan hak 
kesulungan! Yakub sangat menginginkan apa yang 
berasal dari Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan!  
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 Pertanyaannya: Apa yang anda inginkan? Apa 
yang anda nikmati? Kita seperti Esau yang 
menginginkan keinginan daging kita sendiri? Atau 
kita seperti Yakub yang menginginkan apa yang 
Tuhan inginkan, menginginkan segala sesuatu 
yang dari Tuhan? 

- Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu. 

3. PENUH ROH KUDUS. 
 Wahyu 1:10 Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh 

dan aku mendengar dari belakangku suatu suara 
yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, 

 Yohanes 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam 
seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-
kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang 
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan 
Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang 
akan datang. 

- Dengan kata lain, Kalau Roh Kudus datang atas 
hidup kita, maka Ia akan memimpin kita dalam 
seluruh kebenaran, Dia akan memberitahu kita 
hal-hal yang akan datang! 
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PENUTUP: 
Mulai Sekarang ambil keputusan untuk hidup dipimpin 
Roh Kudus mengikuti instruksi demi instruksi yang 
Tuhan berikan.  


