21 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BAGI TUHAN
BACAAN HARI INI
Kejadian 18:1-14
RHEMA HARI INI
Kejadian 18:14a Adakah sesuatu apa pun yang mustahil
untuk TUHAN?
Rhema hari ini diambil dari salah satu kisah Alkitab
mengenai janji Tuhan kepada Abraham dan Sara di masa
tua mereka. Diceritakan Sara yang tertawa dalam hati
ketika mendengar janji Tuhan bahwa ia akan hamil.
Tawa ini ‘terdengar’ oleh Tuhan. Agaknya, tawa Sara
adalah tawa sinis; tawa yang tawar. Bukan tawa
sukacita, tetapi tawa yang mempertanyakan;
meragukan apa yang ia dengar.
Sebetulnya, reaksi Sara itu cukup masuk akal. Sebab ia
telah tua dan menopause. Umur Abraham kala itu pun
sudah 100 tahun dan Sara berumur 90 tahun (Kej.
17:17). Sulit dipahami jika nenek setua Sara dan kakek
setua Abraham masih dapat menghasilkan keturunan.
Namun Tuhan berkata, "Aku akan kembali tahun depan

mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, istrimu,
akan mempunyai seorang anak laki-laki" (ay.10).
Pernyataan ini diulang dua kali (ay.14). Tuhan tahu
sabda-Nya terdengar janggal bagi manusia. Namun yang
Dia kehendaki adalah agar Abraham dan Sara membuka
hati bahwa apa yang tidak masuk akal bagi mereka,
bukanlah hal yang mustahil bagi Tuhan.
Kisah ini mengajak kita untuk mengingat kembali pada
janji-janji yang pernah Tuhan berikan dalam hidup kita,
agar kita tidak ragu bahwa Tuhan sanggup berkarya
melampaui akal manusiawi. Seperti Sara, mungkin janji
Tuhan dan realita yang kita lihat begitu bertolak
belakang. Namun saat ini, Tuhan ingin mengundang
setiap kita untuk kembali percaya. Sebab, segala
sesuatu mungkin bagi Allah, dan bagi orang percaya.
Asal kita mengamini janji Tuhan, maka apa yang
dijanjikan Allah itu akan digenapi. Tidak ada yang dapat
menghalangi Tuhan untuk menyatakan pelangi
kemulian-Nya dalam hidup kita. Kalau saat ini kita
merasa harapan kita telah menjadi reruntuhan, bukalah
hati kita dan dengarkan Tuhan berkata bahwa inilah
waktunya untuk bangkit dan membangun kembali.
Ingat, mujizat tidak datang apabila kita bimbang.
Mujizat datang ketika kita percaya.

RENUNGAN
TIDAK ADA YANG DAPAT menghalangi Tuhan untuk
MENYATAKAN KEMULIAAN-NYA.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda sedang menantikan janji
Tuhan tergenapi dalam hidup Anda? Janji apakah
itu?
2. Apa yang perlu Anda lakukan selama menantikan
janji Tuhan terjadi dalam hidup anda?
3. Komitmen apa yang Anda buat agar Tuhan dapat
menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk janji-Mu
dalam hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang
sanggup menghalangi Engkau menyatakan pelangi
kemulian-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk
percaya dan tetap berharap hanya kepada-Mu. Terima
Kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 14
Matius 26:51-75

22 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KEBAIKAN YANG TUHAN DATANGKAN BAGI YANG
MENGASIHI-NYA
BACAAN HARI INI
Roma 8:18-30
RHEMA HARI INI
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orangtuanya,
Moses memberikan tiket berlibur ke Eropa dan Jepang.
Namun ternyata pengurusan visanya mengalami
beberapa hambatan, sehingga akhirnya hanya tersisa
waktu untuk satu paket liburan ke Paris saja.
Sedangkan paket tur ke Jepang terpaksa dibatalkan.
Hal ini tentu saja mengecewakan hati orangtua Moses
yang sangat menyayangkan tiket dan akomodasi yang
telah dibayar lunas oleh putra mereka. Semua itu jadi
terbuang sia-sia.

Namun seminggu kemudian, televisi menyiarkan
bahwa lokasi yang tadinya adalah salah satu tujuan
wisata orangtua Moses di Jepang dilanda tsunami.
Gempa
berkekuatan
sembilan
skala
richter
menimbulkan serangkaian tsunami hebat dengan
gelombang setinggi empat puluh meter, yang
meratakan desa-desa, menghancurkan begitu banyak
rumah, dan menewaskan hampir 20.000 orang serta
masih ribuan lagi yang belum ditemukan. Moses dan
kedua orangtuanya segera saja mengucap syukur dan
memuji Tuhan. Apa yang tampak buruk dan merugikan
bagi mereka, ternyata adalah jalan Tuhan untuk
menyelamatkan orangtua Moses.
Sebagai manusia, kita memang tidak akan pernah bisa
menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir.
Kita hanya bisa dibuat terkagum dan mengucap syukur
setelah kita bisa selamat melalui masa-masa buruk
dalam hidup kita. Mungkin sampai saat ini pun kita
belum bisa memahami mengapa Tuhan izinkan badai
wabah Covid-19 melanda seluruh bumi dan
menimbulkan banyak kesusahan bagi semua manusia.
Namun, sekalipun kita belum mengerti, tetapi kita tahu
dengan pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana-Nya. Kita boleh menaruh
kepercayaan penuh kepada Tuhan kita yang tak pernah

sekali pun mengingkari janji-Nya, bahwa apa pun yang
Dia izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kita. Pada
waktu-Nya yang terbaik, Tuhan akan membangunkan
kembali hidup kita dan memunculkan pelangi
kemuliaan-Nya. (PF)

RENUNGAN
SEMUA yang Tuhan IZINKAN TERJADI adalah untuk
MENDATANGKAN KEBAIKAN bagi setiap kita yang
MENGASIHI-NYA.
APLIKASI
1. Kejadian atau hal apa yang saat ini tampaknya
adalah hal buruk yang terjadi pada Anda?
2. Seberapa besar Anda percaya pada janji Tuhan?
Apa alasan Anda?
3. Apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi
hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami lebih dari
yang kami tahu. Tak ada rencana-Mu yang buruk bagi
kami. Walaupun sekarang kami mungkin tidak
mengerti, tapi kami mau percaya bahwa apa pun yang
Kau izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kami. Terima
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 15-16
Matius 27:1-26

23 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MEMBANGUN KEMBALI BERSAMA YESUS
BACAAN HARI INI
Yehezkiel 36:17-36
RHEMA HARI INI
Yehezkiel 36:36 Dan bangsa-bangsa yang tertinggal,
yang ada di sekitarmu akan mengetahui, bahwa
Akulah TUHAN, yang membangun kembali yang sudah
musnah dan menanami kembali yang sudah tandus.
Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan
membuatnya.
Panas dan gersang. Hujan yang jarang turun dan udara
yang memanggang. Belum lagi permukaan pasir yang
mudah terbawa angin. Rasanya tidak mungkin
mengharapkan hasil panen dari padang gurun.
Gawatnya, lautan pasir itu mengembang, perlahanlahan melahap dataran di sekitarnya. Berbagai upaya
pun dilakukan untuk melawan penggurunan ini. Begitu
pula di Zhongwei, Tiongkok. Sungguh perjuangan yang
tampaknya mustahil. Namun, pada tahun 1957
ditemukan sebuah metode penahan angin. Mereka
membangun petak-petak dari jerami seukuran 1 x 1
meter. Metode ini berhasil untuk menahan tumpukan

pasir di tempatnya, sehingga lapisan tanah bisa
terbentuk dan tanaman pun bertumbuh. Kini, gurun
tandus di Zhongwei dan daerah-daerah lain di Tiongkok
telah berubah rupa menjadi hamparan lavender,
perkebunan anggur, apel, jagung, dan puluhan hasil
bumi lainnya. Semua itu berkat para pekerja gurun dan
peneliti yang mau bangkit untuk memperbaiki
keadaan.
Saat ini, keadaan kita mungkin seperti padang pasir
Zhongwei beberapa dekade yang lalu. Gersang, tandus,
tak ada yang bisa dhasilkan, penuh kegagalan, dan
ditinggalkan orang-orang. Namun, kalau Tuhan bisa
memberikan hikmat dan anugerah sedemkian rupa
bagi orang dunia sehingga padang tandus bisa berubah
menjadi ladang subur, terlebih lagi yang akan
dilakukan-Nya bagi anak-anak-Nya.
Percayalah, Tuhan punya tujuan yang lebih mulia atas
semua yang diizinkan-Nya terjadi. Sama seperti bangsa
Israel yang terusir dari Tanah Perjanjian, semua itu
Tuhan lakukan untuk menjauhkan hati yang keras dan
memberikan roh yang baru, bahkan Roh-Nya sendiri,
kepada kita (ay.26-27). Ya, Tuhan sedang memurnikan
kita (ay.25). Dia ingin mematikan roh kita yang lama,
yang penuh dengan keduniawian, dan membangunkan
roh yang baru. Saat pekerjaan-Nya dalam kita
sempurna, Tuhan pun akan memulihkan keadaan kita.

Bagian kita adalah bangkit dan membangun kembali
bersama Tuhan, maka kita akan melihat pelangi
kemuliaan-Nya terbit atas kita. (MV.L)
RENUNGAN
Seburuk apa pun keadaan yang ada, TIDAK ADA YANG
TIDAK BISA DIPERBAIKI bersama Yesus.
APLIKASI
1. Kondisi buruk apakah yang saat ini tengah Anda
alami?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan
semua itu terjadi kepada Anda?
3. Apakah yang bisa Anda lakukan untuk bangkit
bersama Tuhan dan memperbaiki keadaan
bersama-Nya?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab hidup kami
aman dalam tangan-Mu. Tak peduli seburuk apa pun
situasi dan kondisi yang kami alami, kami percaya
Engkau punya rencana. Murnikan hati kami Tuhan, beri
kami hati dan roh yang baru, yang mau taat pada
instruksi apa pun yang Engkau berikan. Beri kami
kekuatan, agar kami bisa bangkit dan membangun
kembali hidup kami bersama-Mu, seturut kehendakMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 17-18
Matius 27:27-50

24 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
RAHASIA MERESPONI SEGALA KEADAAN DENGAN
POSITIF
BACAAN HARI INI
Mazmur 25:12-22
RHEMA HARI INI
Mazmur 25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang
yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya
diberitahukan-Nya kepada mereka.
"Semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi," kata
seorang pria kepada Norman Vincent Peale, penulis
buku ‘The Power of Positive Thinking’. Norman
tersenyum penuh simpati dan mengambil kertas. Ia
menggambar garis tegak di tengah halaman, dan
menulis di kolom kiri, "yang hilang," lalu "yang tersisa,"
pada kolom kanan. "Kita tidak perlu mengisi yang
sebelah kanan. Aku tidak punya apa-apa lagi," Kata pria
itu. "Lalu kapan kau bercerai dengan istrimu?" tanya
Norman. "Hei, apa maksudmu? Aku tidak bercerai dari
isteriku. Ia sangat mencintaiku." Norman pun berkata,
"Baik, itu kita catat di kolom kanan. Nah sekarang,
kapan anakmu meninggal dunia?" Setelah itu ia

melanjutkan beberapa pertanyaan berikutnya dengan
pola serupa. Akhirnya pria itu berhasil tersenyum dan
berkata, "Menarik sekali, segala sesuatu menjadi
berbeda ketika kita bisa meresponi keadaan dengan
optimis."
Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah pandemi
COVID-19 sudah menghancurkan hidup dan hanya
menyisakan keputusasaan? Dalam Alkitab, kita bisa
menemukan kisah Nuh setelah air bah surut. Saat ia
keluar dari bahtera, ia menemukan bumi porakporanda. Tidak ada yang tersisa lagi. Namun Nuh
adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ia tahu
Tuhan tidak akan membiarkannya celaka dan punya
rencana yang indah.
Sekalipun keadaan sangat hancur, ia bergerak untuk
membangun kembali kehidupannya di bumi. Masalah
memang banyak, tetapi ia bangkit dan berani mencoba
hal yang baru. Ia tidak takut gagal! Sebelum Nuh, tidak
pernah ada orang yang terpikir untuk mencoba
membuat kebun anggur. Namun Nuh berani
melakukan sesuatu yang out of the box di zamannya.
Semuanya justru terjadi paska kehancuran dunia yang
sangat mengerikan! Demikian pula dengan kita.
Saatnya sekarang kita melangkah dengan optimis.
Percayalah, kita akan temukan terobosan ketika kita
berani bangkit dan mulai membangun kembali

kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah
kita, maka Tuhan akan memunculkan pelangi
kemuliaan bagi kita.
RENUNGAN
Orang yang BERGAUL KARIB dengan Tuhan bisa
MERESPONI segala keadaan dengan OPTIMIS.
APLIKASI
1. Bagaimanakah kondisi pergaulan Anda dengan
Tuhan?
2. Mengapa pergaulan Anda dengan Tuhan dapat
mempengaruhi respons Anda terhadap segala
keadaan yang terjadi?
3. Bagaimana Anda bisa meningkatkan hubungan
Anda dengan Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami
membiarkan segala kesibukan dan situasi kondisi
menjauhkan kami dari-Mu. Ajar kami untuk kembali
mendekat kepada-Mu, agar kami bisa semakin
mengenal-Mu dan memperoleh keberanian untuk
bangkit kembali serta membangun kehidupan kami
yang telah porak-poranda. Kami percaya, pelangi
kemuliaan-Mu telah Engkau sediakan bagi kami ketika
kami mau bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 19-20
Matius 27:51-66

25 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
PELUANG BARU YANG TUHAN BUKAKAN
BACAAN HARI INI
Ibrani 6:9-20
RHEMA HARI INI
Ibrani 6:19 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai
ke belakang tabir,
Keadaan pandemi saat ini memukul banyak sektor
kehidupan maupun usaha. Banyak usaha yang terpaksa
harus tutup. Mungkin awalnya mereka tetap ingin
mempertahankan bisnis, dengan mengurangi karyawan
dan produksi, tetapi kenyataannya tidak mampu
bertahan. Namun, di tengah banyaknya usaha yang
bangkrut dan tutup, banyak pula bisnis baru yang
menjanjikan mulai bermunculan. Bu Lovely salah satu
yang memilih tidak menyerah di tengah kondisi saat
ini. Sementara suaminya dirumahkan karena pandemi,
ia memilih untuk selalu percaya bahwa berkat,
pertolongan, dan pengharapannya hanyalah pada
Tuhan saja. Berbekal kemampuan menjahit ibunya dan
keahlian memasak suaminya, Bu Lovely melihat adanya

peluang baru. Ia mulai membuat dan menjual masker
batik, serta membuat aneka kue maupun makanan siap
santap secara online. Setiap hari Bu Lovely selalu
mendapatkan pesanan bahkan tidak sedikit yang sudah
menjadi pelanggannya.
Benar, di tengah tantangan besar justru ada peluang
yang besar. Meski dunia dilanda virus Corona dan krisis
keuangan yang sangat besar, jangan sampai hati kita
menjadi tawar. Jangan menyerah ketika kita gagal.
Coba lagi, lakukan lagi, mulai minta hikmat Tuhan lagi.
Intinya, bangkit dan mulai bangun sesuatu. Percayalah
seusai badai wabah ini melanda, kita akan dipakai
Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru seperti Nuh
yang berani mencoba jadi petani anggur. Justru kita
dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal inovatif yang
tidak akan pernah terpikirkan di masa yang biasa-biasa
saja.
Ya, inilah waktunya kita membangun kembali apa yang
sudah porak-poranda dalam hidup kita. Jangan pernah
kehilangan pengharapan, terlebih pengharapan dalam
Tuhan. Sebab hanya pengharapan yang dilabuhkan
kepada Yesuslah yang memberikan kepastian bagi kita.
Pandemi virus Corona boleh saja meluluhlantakkan
banyak area dalam hidup banyak orang, tetapi masa
depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan

hilang. Asal kita mau bangkit, maka pelangi kemuliaan
Tuhan akan Tuhan munculkan atas hidup kita. (LEW)
RENUNGAN
JANGAN MENYERAH, tetapi KUATKAN KEPERCAYAAN
dan PENGHARAPAN kepada Tuhan, maka kita akan
melihat PELUANG-PELUANG BARU.
APLIKASI
1. Apakah Anda pernah ingin menyerah? Dalam hal
apa?
2. Mengapa Anda harus menguatkan kepercaayaan
dan pengharapan kepada Tuhan saat Anda ingin
menyerah?
3. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang baru
yang Tuhan berikan bagi Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang
terjadi dalam hidup kami. Meskipun keadaan seakan
tidak baik, kami tidak akan menyerah, karena
Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami.
Kami percaya Engkau akan membukakan peluangpeluang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 21-22
Matius 28

26 SEPTEMBER 2020

RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
BANGKIT DAN MUNCUL SEBAGAI PEMENANG
BACAAN HARI INI
2 Timotius 4:1-8
RHEMA HARI INI
2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang
baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman.
Di awal bulan September ini belum tampak tanda-tanda
pandemi Corona akan mereda. Angka statistik
penularan wabah ini masih cenderung naik dari sejak
pertama kali muncul. Akibatnya, bukannya menambah
kelonggaran, kota Jakarta kembali mengetatkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar demi mencegah
melonjaknya angka penularan. Seperti pengalaman
yang lalu, pembatasan ini bisa jadi memukul sektor
ekonomi yang imbasnya akan dirasakan sampai pada
level ekonomi keluarga. Tak heran jika banyak orang
semakin ketakutan dan kuatir akan kondisi dan situasi di
depan.

Pada saat Paulus menulis surat kepada Timotius, Kaisar
Nero
terus
berusaha
untuk
menghentikan
perkembangan kekristenan di Roma dengan cara-cara
penganiayaan yang kejam. Paulus dianggap sebagai
penjahat, dibelenggu, dan dimasukkan ke dalam
penjara. Penderitaan Paulus semakin bertambah karena
kebanyakan
sahabat
mulai
meninggalkannya.
Keputusasaan yang timbul dari berbagai tekanan ini
tersirat dalam goresan suratnya. Namun ternyata,
semangat Paulus tidak pernah surut. Bahkan ia mampu
membangkitkan kembali iman kepercayaannya untuk
menjadi seorang pemenang.
Keadaan dunia sekarang ini, yang membuat kita tidak
mampu berbuat apa-apa, seakan menempatkan kita
hanya sebagai bulan-bulanan. Meski demikian, jangan
sampai kita terlena, sebab pertandingan di tahun 2020
ini belum selesai. Betapa pun beratnya perjuangan yang
harus kita jalani, selalu ada pelangi kemuliaan yang
membawa harapan kemenangan bagi pahlawanpahlawan Tuhan yang mau berjuang dengan kekuatan
terang kemuliaan dari Tuhan. Karena itu, marilah hari ini
kita bangkit dan mulai bangun kembali roh
kepahlawanan kita. Jika hari ini kita mampu bangkit dan
meresponi semua situasi dan kondisi dengan positif, kita
pasti bisa membalikkan keadaan dan muncul sebagai
pemenang.

RENUNGAN
RESPONI permasalahan dengan POSITIF, BANGKIT
DALAM IMAN dan SELESAIKAN PERTANDINGAN
dengan BAIK
APLIKASI
1. Pertandingan hidup apakah yang sedang Anda
hadapi saat ini?
2. Mengapa Tuhan ingin Anda menyelesaikan
pertandingan dengan baik?
3. Bagaimana Anda akan meresponi keadaan Anda
saat ini untuk dapat menyelesaikan pertandingan
hidup dengan baik?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu
yang tak pernah meninggalkan kami dalam situasi apa
pun juga. Berikan kami kekuatan, agar kami bisa
menghadapai tantangan dan menyelesaikan
pertandingan hidup kami dengan baik. Kami percaya,
pelangi kemuliaan-Mu tersedia bagi kami yang mau
berjuang bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 23-24
Markus 1:1-22

27 SEPTEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KEBANGKITAN MANUSIA ROH YANG MENDAHULUI
KEMENANGAN
BACAAN HARI INI
Roma 8:1-17
RHEMA HARI INI
Roma 8:11 Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan
Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu,
maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari
antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu
yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu.
Setelah menang atas Yerikho, tidak berapa lama
kemudian bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua
bergerak untuk memerangi Ai. Kota Ai lebih kecil dan
kekuatannya jauh di bawah Yerikho. Namun karena
dosa Akhan, Tuhan mengizinkan kekalahan terjadi di
pihak Israel. Itu adalah pukulan yang sangat hebat.
Yosua sebagai pemimpin mengalami krisis iman dan
kepercayaan diri. Namun di tengah keputusasaannya,
Yosua tahu ia butuh petunjuk Tuhan. Lebih dari
mengevaluasi pasukan dan strategi-strategi perang
mereka, Yosua memilih mengevaluasi perkara roh
terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Titik balik pun

terjadi. Tuhan turun tangan, membenahi yang salah,
mengevaluasi pasukan Yosua, dan memberikan strategi
jitu untuk merebut Ai. Singkat cerita, Israel bukan hanya
membalas kekalahannya, tetapi mereka juga membawa
pulang banyak jarahan karena berhasil merebut kota Ai.
Kita pun bisa saja mengalami hal yang sama seperti yang
dialami oleh bangsa Israel. Apalagi di tengah situasi
resesi yang menghantam banyak aspek kehidupan. Kita
diperhadapkan dengan kekalahan, atau mungkin juga
kesalahan dalam mengambil keputusan yang
mengakibatkan kerugian bertambah besar. Belum lagi
timbul masalah dengan anggota keluarga sebagai efek
samping, dan masih banyak lagi. Saat ini kita pun
diperhadapkan pada pilihan, langkah apa yang kita
ambil sebagai langkah pertama dalam membangun
kembali segala sesuatunya? Apakah kita akan lebih
sibuk bekerja, belajar strategi bisnis, dan konsultasi
dengan ahli-ahli di dunia sekuler?
Semua itu baik. Namun yang jauh lebih baik dan lebih
benar adalah, bangun terlebih dahulu manusia roh kita.
Alami kembali perjumpaan secara pribadi dengan Sang
Penasehat Ajaib, Tuhan kita. Bangkit terlebih dahulu di
dalam roh bersama-Nya. Maka kita melihat bagaimana
kekuatan dan petunjuk-Nyalah menolong kita untuk
bangkit dan membangun kembali hidup kita, sehingga
pelangi kemuliaan-Nya terbit atas kita.

RENUNGAN
BANGKITKAN terlebih dahulu MANUSIA ROH kita untuk
MEMBANGUN KEMBALI kehidupan kita.
APLIKASI
1. Dalam hal apakah Anda perlu membangun kembali
kehidupan Anda?
2. Menurut Anda, apakah yang akan terjadi saat Anda
membangun manusia roh terlebih dahulu, dan apa
yang akan terjadi jika sebaliknya?
3. Pernahkah
Anda
mengalami
pengalaman
kemenangan saat Anda memilih membangun manusia
roh terlebih dahulu ketika Anda mengalami masamasa krisis dalam hidup Anda? Sharingkan di dalam
kelompok sel Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, Engkau adalah Penasihat Ajaib bagi kami.
Engkau sanggup melihat jalan-jalan mana yang
membawa kemenangan atas kami. Karena itulah kami
menyadari bahwa kami perlu Engkau ada dan
menuntun kami senantiasa. Mampukan kami, Tuhan,
supaya kami mampu terus membangkitkan manusia
roh kami, supaya kami bisa mengalami Engkau lebih
lagi yang menuntun kami kepada kemenangan. Terima
kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Imamat 25
Markus 1:23-45

