
 

 

Saya Desire Anak saya bersama Tuhan 
Oleh Diane Hijau 
  
  
Firman Allah referensi mereka seperti Nuh dan Henokh yang berjalan dengan-Nya (Kejadian 
5:24 dan 6: 9). Tuhan tidak menginginkan hanya beberapa pilih untuk berjalan dengan-Nya, 
tetapi Dia ingin semua orang untuk memiliki hubungan dengan-Nya, terutama anak-anak kita. 
  
Keluarga saya menikmati alam bebas, jadi penting bagi saya untuk anak-anak dan cucu-cucu 
saya untuk mengambil waktu dari jadwal sibuk dan pergi berkemah bersama-sama. Ini adalah 
kenikmatan bagi saya untuk pergi berjalan dengan cucu dan pengalaman hidup dari mata 
seorang anak. Ketika aku berjalan dengan mereka, kita berbicara, tertawa, dan mengeksplorasi 
hal-hal baru di sekitar kita. Ada sukacita dan kegembiraan dalam perjalanan kita bersama-
sama. Sama seperti kita berbagi berjalan petualang bersama-sama, saya percaya kita bisa 
berbagi dan mengungkapkan perasaan yang sama untuk anak-anak kita tentang berjalan 
dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang menyenangkan dan menarik. 
  
Melalui doa kita dapat membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan anak-anak dan cucu-
cucu kita. Kami menutupi mereka dalam doa dan meminta Tuhan untuk memberi mereka hati 
yang lembut terhadap hal-hal dari Allah dan keinginan untuk berjalan di jalan yang benar. 
Sebagai anak-anak kita dewasa, kita berdoa mereka akan mengembangkan karakter Kristen 
yang teguh dan belajar untuk menempatkan kepercayaan mereka pada Tuhan bukan orang dan 
hal-hal. 
 
Apa yang terjadi ketika kita berjalan dengan seseorang? Bayangkan bahwa Anda dan teman 
dekat menikmati berjalan-jalan menyusuri jalan negara. Anda berada di dekat. Anda berbicara, 
tertawa, mendengarkan, dan berbagi hati Anda. perhatian Anda terfokus pada orang ini dengan 
mengesampingkan hampir segala sesuatu yang lain. Anda melihat keindahan di sekitar Anda 
atau gangguan sesekali, tetapi hanya untuk menunjukkan itu kepada rekan Anda. Anda berbagi 
bersama-sama. Anda berada di harmoni, dan Anda berdua menikmati persahabatan damai. 
  
Untuk berjalan dengan Tuhan berarti Anda dan Tuhan berada dalam perjanjian tentang hidup 
Anda. "Bisa dua berjalan bersama-sama, kecuali mereka akan setuju?" (Amos 3: 3). Untuk 
berjalan dengan Tuhan berarti Anda telah selaras kehendak Anda dengan-Nya dan mencari 
setiap hari untuk menganggap diri "disalibkan dengan Kristus" (Galatia 2:20). 
 
Hal ini tidak sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Hidup 
mereka sangat kontras dengan dunia di sekitar mereka, seperti bintang di langit malam (Filipi 
2:15). Mereka menghasilkan buah Roh daripada buah keinginan kedagingan (Galatia 5: 19-22). 
  
Dalam Kisah Para Rasul 4:13 Petrus dan Yohanes telah ditangkap karena memberitakan dan 
dibawa menghadap penguasa. "Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan 
mengetahui, bahwa keduanya orang yang tidak berpendidikan dan tidak terlatih, mereka 
kagum. Dan mereka menyadari bahwa mereka telah dengan Yesus." Ketika kita berjalan 
dengan Tuhan setiap hari, dunia tidak bisa tidak mengakui bahwa, terlepas dari 
ketidaksempurnaan kita dan kurangnya pengetahuan di beberapa daerah, kami telah dengan 
Yesus. 
 
  



 

 

Catatan: Diane Hijau menjabat sebagai presiden Distrik Texas wanita Ministries. Dia memiliki 
tiga anak, bersama dengan pasangan mereka, dan sepuluh cucu indah. Suaminya, Pendeta 
Mark Hijau, pendeta di Broaddus, Texas. 
  
  
 
  
  
Berjalan dengan Allah 
Dengan oleh Terry Sedra 
  
  
Suami saya dan saya sering mengambil jalan cepat di malam hari, tangan saya di siku 
membungkuk. Saya ingin memperpanjang langkah saya dan menyesuaikan kecepatan saya 
untuk mencocokkan nya, sampai kita berjalan sebagai satu unit. Saya suka perasaan mengalir 
indah akan naik dan turun bersama-sama seperti yang kita mempercepat sepanjang jalan kami. 
  
Tujuan kami dalam perjalanan rohani kita dengan Allah adalah untuk menyesuaikan diri dengan 
kecepatan dan arah sampai kita mengalir dengan dia. Semakin kita bergerak sebagai satu 
dengan Allah, terang kesaksian kita kepada orang lain. Orang tua, kakek-nenek, guru, atau 
siapa pun yang menemukan anak-anak, kita perlu sengaja mengajarkan anak-anak kita untuk 
berjalan lancar dan erat dengan Tuhan. 
  
Henokh adalah salah satu dari hanya dua orang yang Alkitab memberitahu kita berjalan dengan 
Tuhan sebagai lawan berjalan 
di hadapan Allah, atau berjalan setelah Allah. (Orang kedua adalah Noah.) Henokh hidup di era 
umur panjang. Ayahnya hidup selama 962 tahun, dan anak Henokh hidup selama 969 tahun, 
namun kita membaca bahwa kehidupan Enoch di bumi dipotong pendek. Dia memiliki seorang 
putra ketika ia berusia 65 tahun, maka untuk tiga ratus tahun lagi ia "berjalan dengan Allah: dan 
dia tidak, karena Allah membawanya" (Kejadian 5:24). 
  
Terbukti mereka berbicara saat mereka berjalan, dan Tuhan mengatakan kepada Henokh hal 
dari masa depan. Dalam Jude 14 kita menemukan bahwa Enoch menubuatkan bahwa "Tuhan 
datanglah dengan sepuluh ribu orang kudus-Nya." Saya bisa membayangkan bahwa setiap 
berjalan membawa dia lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah sampai ia terus berpikir tentang 
dia, mendapatkan arah ke masalah kehidupan, berkomunikasi dengan sukacita. Allah 
menikmati berjalan-jalan juga. Informasi lebih lanjut tentang Enoch ditemukan dalam Ibrani 11: 
5. "Dia memiliki kesaksian ini, bahwa ia senang Allah." Maka Allah mengangkatnya, atau 
mengambil Henokh untuk bisa bersamanya, melewati kematian. Apa besar hubungan kedua 
memiliki. 
  
Mari kita mendorong anak-anak untuk mengembangkan hubungan berjalan indah dengan 
Tuhan. 
  
1. Jangan biarkan pilihan untuk menghadiri gereja, berdoa bersama-sama, dan membaca 
Alkitab. 
2. Sejak lahir, membawa anak ke altar dengan Anda untuk doa dan ibadah. Memegang tangan 
mereka dan berjalan atau berteriak dan melompat bersama-sama ketika kekuasaan jatuh. 
3. Bantu mereka untuk sehari-hari mengambil petisi dan masalah mereka kepada Tuhan. 
4. Selama kegiatan kehidupan sehari-hari menunjukkan bukti dari sifat-sifat Tuhan. 



 

 

Apa sukacita kita akan mengalami bersama-sama ketika kita diterjemahkan menjadi dengan 
Allah kita. 
  
Catatan: Teresa Sedra adalah istri dari Mokhles Sedra dan ibu dari dua anak laki-laki. Dia dan 
suaminya adalah perwakilan bekerja di Mesir. 
  
  
  
Menutupi Saya 
Dengan Pam Dobbs 
  
 
Ada sesuatu tentang sifat manusia yang tidak suka hujan jatuh atau unsur alam untuk paksa 
menumbuk ke atas kita. Namun, jika kita berani keluar ke hujan badai, hujan es, atau salju 
tanpa sesuatu untuk melindungi kita, dalam hitungan detik, kita menjadi basah dari unsur dingin 
jatuh dari langit. Kami memahami bahwa jika kita ingin menghindari menjadi jenuh dengan 
hujan yang jatuh, kita harus mengambil keuntungan dari beberapa jenis perlindungan. 
  
10 Februari diakui di seluruh dunia sebagai Hari Payung Nasional. Payung dan payung adalah 
perangkat portabel terutama genggam yang dirancang untuk menutupi. Bukankah menakjubkan 
bahwa seperti barang umum telah mendapat pengakuan di seluruh dunia? Namun, meliputi 
sederhana ini memberikan perlindungan bagi jutaan orang. Ketika berjalan keluar ke hujan kuat, 
kunci untuk tetap kering adalah untuk tetap berada di bawah perlindungan payung. Kami 
menemukan tempat berlindung dari kondisi cuaca yang keras. Dengan melangkah keluar dari 
bawah perlindungannya, kita membuka diri terhadap lingkungan sekitar kita. 
  
Sebagai Roh Kudus diisi anak Allah, saya mengerti hujan spiritual akan datang. Setiap hari 
saya memilih untuk menempatkan diri di bawah payung akhir-Nya perlindungan. Saya memilih 
untuk berjalan melalui tangan kehidupan ini di tangan Allah. Dari bawah payung keamanan 
Nya, saya menghormati otoritas-Nya dan menaati Firman-Nya, sementara menjangkau yang 
terhilang dan sekarat. 
  
Saya teringat kata-kata Mazmur 23: 6: "Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan belaka akan 
mengikuti aku sepanjang hari-hari hidup saya. Dan saya akan diam di rumah TUHAN untuk 
selama-lamanya" Mari kita angkat kepala kita dari badai dunia ini dan fokus pada Yesus karena 
kami tinggal di rumah Tuhan. Sementara kami berjalan dekat dengan-Nya di bawah 
perlindungan payung Nya, kita menyatakan kepada unsur-unsur di sekitar kita, Dia adalah 
"penutup saya." 
  
  
Catatan: Pam DOBBS telah disajikan dalam pelayanan dengan suaminya, Dr Mike Dobbs, 
pendeta dari Firman Hidup Revival Center Wiggins Mississippi selama lebih dari 28 years.Pam 
memiliki gairah untuk Ministries wanita dalam UPC. Pada tahun 2001, ia menjadi bagian dari 
Komite Wanita Kabupaten Mississippi dan pada tahun 2009 terpilih sebagai Presiden wanita. 
Pam & Mike memiliki dua anak, Ashley dan Adrian. Mereka memiliki tiga cucu, Aidan, Jaron dan 
Joycelyn, yang menyebut dirinya "MyMy". 
 


