
5 Daftar Periksa di Musim Pergeseran 

Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah 
sekarang ke utara... Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam 
segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui 
padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, Allahmu, 
menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun...Pada hari ini 
engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar.  

(Ul 2:3,7,18) 
 
Ini adalah musim baru untuk menyeberang ke destiny baru kita, tanah perjanjian dari 
era baru. Bersiaplah sepenuhnya untuk melangkah keluar dari negeri yang dikenal 
untuk mengejar destiny anggur yang baru. Kita harus sepenuhnya diperlengkapi 
dengan sikap iman yang teguh untuk menerima elemen-elemen kenabian yang tidak 
diketahui dari perjalanan yang baru. Biarkan 5 sikap ini menopang perjalanan Anda.  
 

 Tetap berpikiran terbuka untuk mengakses bidang-bidang kreativitas baru yang 
Anda belum pernah dengar sebelumnya, jadi bersikaplah seperti anak-anak 
untuk berani berhubungan dengan zona yang baru 

 

 Tetaplah dalam keyakinan yang konstan untuk berhubungan dengan jalur 
perjumpaan yang tidak dikenal. Anda akan dihadapkan dengan banyak 
pertanyaan dan keraguan. buang mereka dan kenakan kembali sikap percaya 
penuh pada Tuhan. 

 

 Tetaplah tak tersinggung. Tinggallah di sungai kasih-Nya dan jadilah pemaaf di 
semua musim. Karena orang tidak akan pernah mengerti apa yang Anda lakukan 
dan menganggap Anda aneh dan ganjil. Anda bahkan mungkin merasa 
dikucilkan dari komunitas utama. Tetap berlabuh di tempat rahasia, Dia akan 
menjadi kekuatanmu. 

 

 Tetaplah tenang. Hindari terseret ke dalam sindrom yang didorong oleh 
kecemasan. Jangan didorong oleh kepanikan dan kekhawatiran akan masa 
depan yang tidak diketahui. Letakkan semua kekhawatiran di kaki-Nya karena itu 
membawa ketulian rohani untuk mendengar dari surga. 

 

 Tetaplah fleksibel dan mudah beradaptasi dengan angin perubahan yang baru. 
Ada kecenderungan untuk ragu melangkah maju. Godaan yang nyata untuk tetap 
berada di zona nyaman yang dikenal. Karena itu adalah zona aman tetapi 
kekurangan kesegaran kasih karunia yang baru. 

 
Di musim ini, tinggallah di tempat kesetiaan dan kasih yang setia kepada Yesus. 
Kasihi Yesus dengan penuh gairah, dan kasih-Nya akan menjadi penuntun yang 
dapat Anda percayai untuk membawa Anda ke tanah perjanjian di masa depan. 
Biarlah janji dari Yohanes 16:3 menjadi jaminan yang teguh bagi Anda. 
 
Terimalah Roh dari Yohanes 14:26, 


