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Bab I THINK GOD 
 

IMAN, PENGHARAPAN DAN KASIH 
Matius 17:20 Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 
gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, --maka 
gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil 
bagimu. 
   
Ayat tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin 
hal tersebut terjadi? Apakah saya bisa? Apakah saya dapat 
melakukannya? Apakah saya dapat memiliki kelimpahan? 
Apakah saya bisa jadi orang kaya? Apakah saya bisa 
mempunyai mobil itu? Pertanyaan itu timbul dan terus 
dipertanyakan, karena anda berfikir secara manusiawi, 
benar? Apakah anda berfikir saat pertama lahir didunia 
ini? Tentu tidak, itu semua karena Iman kepada Tuhan. 
Pertanyaan yang benar memerlukan pemikiran yang harus 
dijawab dengan pertanyaan yaitu Bagaimana.  
Manusia adalah Makhluk Tuhan yang paling mulia, 
manusia mempunyai kuasa atas segala makhluk lain, oleh 
karena itu hidup anda adalah milik Tuhan di dalam Tubuh, 
Jiwa, Pikiran dan semua yang anda lakukan. Sehingga 
sesungguhnya anda telah diberikan semua yang anda 
inginkan sadar atau tidak sadar dan oleh karena kesadaran 
anda untuk lebih mengimani Firman Tuhan. 
Lalu bagaimana iman itu timbul? iman terhadap Tuhan 
timbul karena percaya, taat, penyerahan, tindakan, sulit? 
Tentu tidak, Anda tidak perlu memikirkan apa yang terjadi 
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nanti, yang perlu Anda pikirkan bagaimana iman itu 
dimaksimalkan saat ini. 
Pikirkan iman dan lakukan, buat diri Anda optimis, 
semangat, termotivasi. Jangan pikirkan ketakutan dan 
keraguan. Pandang ke depan, dengan emosi dan harapan 
kepada Tuhan. 
Orang selalu berfikir secara manusiawi dan itu wajar 
namun membosankan. Suatu keadaan akan mendorong 
kita menjadi apa saja yang sama sehingga pola pikir dan 
tingkah laku menjadi lemah. Dalam kepercayaan terhadap 
masa depan yang penuh harapan dan berhasil dibutuhkan 
suatu pemujaan kepada suatu yang besar, hebat dan tak 
terhingga yang memaksa Anda untuk percaya sepenuh 
hati, jiwa dan pikiran. Karena pencipta alam semesta 
hanya satu yaitu Tuhan Yesus Kristus 
 
PELEPASAN PENGAMPUNAN: Positive + 

Kepercayaan akan Tuhan akan menghasilkan 
kekuatan yang luar biasa karena Tuhan diluar pikiran 
manusia. Percaya terhadap hal buruk akan menghasilkan 
pemikiran yang buruk, percaya terhadap hal biasa akan 
meghasilkan hal biasa-biasa saja, percaya terhadap hal 
baik akan menghasilkan yang baik pula, Percaya terhadap 
hal luar biasa maka hal luar biasa pula yang akan terjadi 
terhadap hidup Anda, mudah bukan?  Pemikiran (Otak) 
menentukan iman anda akan pengharapan yang luar biasa 
di masa depan. 

 
 



 

 

Anda adalah luar biasa dan Tuhan adalah 
kekuatannya. Iman luar biasa yang Anda rasakan akan 
menimbulkan kebaikan bagi orang lain, lingkungan yang 
nyaman di sekitar Anda, mereka akan menyadari 
keberadaan Anda dengan kasih dan tindakan yang sadar 
akan kemuliaan Tuhan. Tuhan untuk keselamatan orang 
banyak dan Anda telah melakukannya untuk orang banyak 
lainnya. Anda telah melakukan hal luar biasa yaitu diluar 
pikiran manusia. 

Pemikiran masa lalu, harus ada, hal tersebut 
menjadi pemicu untuk mengeluarkan semua negative yang 
ada karena jika masa lalu mengganggu Anda masa 
sekarang maka action pada masa depan tidak optimal, 
tetapi jika masa lalu menjadi harapan yang baru bagi 
keteguhan iman dan syukur maka langkah pertama anda 
telah berhasil, selamat! Kebebasan hati yaitu tulus, 
memaafkan akan Anda rasakan penuh sukacita. 

*positive 
• adj. 
1 consisting in or characterized by the presence rather than 

the absence of distinguishing features.  expressing or 
implying affirmation, agreement, or permission. 

2 constructive, optimistic, or confident. 
3 with no possibility of doubt; certain.  
4 (of a quantity) greater than zero. 
5 of, containing, producing, or denoting the kind of 
electric charge opposite to that carried by electrons. 
  
*(warna biru) Diambil dari Oxford Dictionary English Press (Tenth Edition) 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITIK NYAMAN: RUTE 40:40 
Matius 15:19 Karena dari hati timbul segala pikiran 
jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, 
sumpah palsu dan hujat. 
 
 
 
 
 
 
Perpindahan titik negatif maka Anda harus melewati titik 
zero yaitu titik kebimbangan dan kejenuhan, yaitu Rute 
40:40, suatu aktivitas didalam pikiran dan tindakan yang 
menghasilkan keputusan 40% negatif, 40% positif dan 
20% titik jenuh dalam pencapaian titik positif. Maksudnya 
saat anda mulai bergerak dari titik negatif ( target titik 
positif ) maka tujuan pertama yang harus dilewati adalah 
titik zero, didalam titik ini anda mempunyai keputusan 
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Positive =  more Powerfull Idea 
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untuk melanjutkan perjalanan ke titik positif atau tidak, 
yang masih berpeluang kembali ke titik negatif. Jadi Anda 
harus meninggalkan titik negatif dan titik zero 
 
THE DAY 

Kehidupan diawali dari hari ke hari, dengan nama 
hari yang sama dan terus berputar dalam tujuh hari. Hari 
adalah bagian dari waktu kehidupan mahluk di dunia ini, 
benar? Matahari sering disebut pusatnya. Terang dan 
gelap waktu yang memutuskan, masa depan akan 
melewati waktu demi waktu tanpa Anda sadari. Buruk, 
baik, biasa atau luar biasa yang anda alami hari ini adalah 
anda yang memutuskan. Biarlah hari kemarin terjadi 
kemarin, saat ini adalah saat untuk esok yang lebih baik. 
Bagaimana kabar Anda hari ini? Sama seperti kemarin? 
Atau kabar hari esok terjadi hari ini? 
Perubahan hari yang luar biasa dapat Anda dapatkan, 
pengendalian diri dari kebiasaan negative akan 
menghasilkan positive dan positivity membuat ide-ide luar 
biasa. Input yang baik bagi hati yang lelah adalah 
pemikiran semua yang benar, semua yang mulia, semua 
yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua 
yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan 
patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setiap hari menjadi 
peringatan akan hasil yang terjadi saat kebiasaan negative 
timbul, ingat! jangan takut, kendalikan diri, kuatkan hati.  
Kejadian yang anda alami bukanlah selamanya akan terus 
terjadi karena Anda masih memiliki keputusan untuk 
menentukan pilihan dan Tuhan pun memberikan lebih 
banyak pilihan jika Anda sadari. Penyesalan harus Anda 
alami, itu merupakan kesadaran akan lelahnya jiwa dan 



 

    

saatnya menentukan keputusan untuk berubah. Anda harus 
secepat mungkin berubah, jangan biarkan kesadaran yang 
suap-suap kuku membuang sia-sia waktu yang berharga 
karena setiap detik adalah kesempatan dan saat pagi hari 
pemulihan terasa menyenangkan dan penuh semangat.  
Ingat! Anda belum terlambat masa depan masih ada. 
Pengampunan Tuhan selalu terbuka. Minta ampun akan 
kesalahan pada diri Anda, orang tua, saudara, teman, 
tetangga dan semua yang tidak anda sadari karena Anda 
pernah mengalami. 
 
DESIRE 
desire 
• n. a strong feeling of wanting to have something or 
wishing for something to happen. 
Perasaan kuat terhadap keinginan untuk mendapatkan 
sesuatu 
 
Saya bercita-cita menjadi Programmer yang hebat, 
programmer yang dapat mengerti dan melakukan semua 
tindakan teknologi informatika, lalu apakah terwujudkah 
sekarang? kenapa? apa yang salah? kenapa dia bisa? saya 
sadari ternyata, saya tidak mempunyai keinginan yang 
kuat, saya hanya main-main! Apakah Anda merasa seperti 
itu? bagaimana keadaan impian Anda? apakah menjadi 
impian saja ? atau Anda sudah lupa impian tersebut? 
Sejauh mana usaha Anda untuk dapat meraihnya? 
 
Saya katakan kepada Anda bahwa semua itu bisa terjadi 
dan bisa tidak terjadi kepada Anda. Jika Anda mempunyai 
‘keinginan yang kuat’ maka Anda akan mengupayakan 
sekuat-kuatnya untuk mendapatkan keinginan tersebut, 



 

 

benar? Anda tidak hanya merasakan tetapi anda harus 
berpikir cara mendapatkannya yang benar. 
 
Keinginan yang kuat adalah pemikiran keinginan disaat 
Anda tersadar ( tidak tidur ) yang terbawa sampai waktu 
tidur.  
 
 
MADE INVENT 
 
Bagaimana keinginan itu bisa timbul? apa yang 
menyebabkan keinginan itu timbul? 
Jika Anda lapar, haus apa yang menyebabkan? apa yang 
menyebabkan Anda tertidur? apakah semua itu ada 
penyebabnya atau Anda mengetahui, namun salah 
mengerti?  
 
Semua itu ada penyebabnya harus Anda sadari, 
mengetahui dan mengerti. Kadang harus anda pikirkan, 
kadang harus rasakan, apa yang akan dilakukan atau tidak 
dilakukan  
 
Penyebabnya adalah Anda sendiri. Benarkah? Benar. 
Karena saya berpikir karena ada. 
Pemikiran dan perasaan adalah jawabannya. Anda yang 
melakukan anda pula yang harus bertanggung jawab. 
Manusia adalah Anda dan anda mahluk yang paling luar 
biasa dan anda dapat melakukan apa saja. 
 
Lalu bagaimana mungkin Anda terbangun disaat Anda 
tertidur? siapa yang membangunkan? 
Dorongan terkuat sudah tersedia, jangan biarkan Anda 
menjadi hambar, biasa-biasa  
 


