


16 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN YANG TAK TERKALAHKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:26 Arahkanlah matamu ke langit dan 
lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang itu dan 
menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil 
memanggil nama mereka sekaliannya? Satupun tiada 
yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha 
kuat. 
 
Para penggemar sejati olahraga tinju, tentu kenal 
dengan nama Rocky Marciano. Kisah hidupnya menjadi 
inspirasi dari film seri dengan judul yang sama dengan 
namanya, Rocky, dan dibintangi oleh aktor Sylvester 
Stallone. Karier Rocky Marciano memang singkat di 
dunia tinju, tetapi ia menjadi satu-satunya petinju kelas 
berat yang tak pernah terkalahkan. Ia selalu menang 
dalam 49 laga yang dijalaninya, bahkan 43 kemenangan 
ia raih lewat keputusan KO. Tak heran jika ia mendapat 
julukan Si Raja KO. Setelah enam kali berhasil 
mempertahankan sabuk juara dunia kelas berat, pada 
1956,  Rocky mengumumkan pensiun dari dunia tinju di 
usia 31 tahun. Ia sukses melanjutkan kariernya sebagai 
komentator dan pemandu acara tinju. Masa depan 
cerah seakan selalu menantinya. Namun ternyata nasib 



berkata lain. Rocky Marciano meninggal dunia dalam 
kecelakaan pesawat Cessna 172 yang ditumpanginya, 
tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-46. 
 
Di dunia, kita mengenal banyak tokoh yang sangat 
hebat, berkuasa bahkan tak terkalahkan. Rocky 
Marciano salah satunya. Namun sesukses dan 
segemilang apa pun pencapaiannya, Rocky tetaplah 
seorang manusia yang tak bisa mengalahkan kematian. 
Hanya ada satu nama yang bahkan kematian pun tak 
bisa mengalahkan-Nya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus.  
 
Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang 
Mahakuasa dan Mahakuat. Kita mungkin merasa bumi 
ini sudah sangat besar dan kita tidak pernah tahu 
sampai di mana batas langit berada. Jika Tuhan berkata, 
langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-
Ku (Yes. 66:1), bisa kita bayangkan betapa besarnya 
Tuhan kita itu. Dialah pribadi yang menciptakan bumi, 
langit, dan seluruh alam semesta. Pribadi yang tidak 
pernah bisa kalah dan tidak bisa jatuh. Layangkan mata 
kita pada Yesus Kristus, maka semua masalah dan 
rintangan di depan kita tak lagi terlihat besar. (PF) 
 
RENUNGAN 
TUHAN kita adalah TUHAN yang MAHAKUASA, 
MAHAKUAT dan TIDAK TERKALAHKAN.  
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda membayangkan seberapa besarnya 

Tuhan Yesus? Seperti apakah bayangan Anda 
tersebut? 

2. Apa yang membuat Anda mengakui kemahakuasaan 
dan kemahakuatan-Nya?  

3. Apa pengaruhnya bagi Anda setelah mengetahui 
bahwa Tuhan kita tidak terkalahkan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bangga menjadi 

anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tak terbatas dan tak 
terkalahkan. Bersama-Mu, kami aman dan mampu 

mengatasi semua tantangan. Terima kasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 20-22 

Matius 6:19-34 

 

 

 



17 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMILIKI GAYA HIDUP SEPERTI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 2:6 Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada 
di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 
hidup 
 
Alkisah, hiduplah seorang petani yang memiliki sebuah 
peternakan dan memelihara beberapa macam kawanan 
ternak. Suatu hari anjing miliknya melahirkan anak. 
Anak anjing itu pun diberi nama Heli. Namun malang, 
induk anjing itu mati sesaat setelahnya. Karena 
kebetulan beberapa hari sebelumnya kambing milik 
petani itu juga baru saja melahirkan, petani itu 
meletakkan bayi anjing tersebut ke dalam kandang 
kambing. Induk kambing itu kemudian membesarkan 
bayi anjing tersebut layaknya anak sendiri. Otomatis, 
anjing itu bertumbuh dengan perilaku seperti kambing. 
Ia memakan rumput dan mengeluarkan suara mirip 
seperti embikan kambing.  
 
Sang petani merasa prihatin melihat apa yang terjadi 
pada anjingnya, sehingga ia memutuskan untuk 
membeli seekor anjing lain untuk dijadikan teman. 
Bingo, si anjing baru yang dibeli oleh petani, langsung 



menghampiri Heli di hari pertama pertemuan mereka. 
Heli merasa heran karena belum pernah melihat anjing 
lain sebelumnya. Seiring pertemanannya dengan Bingo, 
barulah ia menyadari bahwa ia bukanlah seekor 
kambing. Perlahan Heli mulai mengikuti Bingo ke mana-
mana. Apa pun yang Bingo lakukan, ia pun belajar 
menirunya. Lama-kelamaan, Heli berperilaku 
sebagaimana seekor anjing seharusnya. 
 
Terkadang, sebagai anak Tuhan, kita pun suka 
melupakan identitas kita sebenarnya, yaitu bahwa kita 
memang diciptakan berbeda dengan dunia karena kita 
adalah anak-anak terang. Sama seperti Heli yang selalu 
mendekati Bingo, kita pun juga sudah sepatutnya 
mengikuti dan mendekat kepada Tuhan. Saat kita 
mendekat dan melekat kepada Tuhan, serta mengikuti 
dan meneladani apa saja yang dilakukan-Nya, lama-
kelamaan kita akan menjadi semakin serupa dengan 
Tuhan. Baik dalam sikap, perkataan, dan cara berpikir 
kita. Oleh karena itu, layangkan mata senantiasa kepada 
Tuhan dan berani ambil langkah untuk mulai mengikuti 
pola hidup seperti Yesus, maka kita akan melihat 
bagaimana hidup kita akan menjadi tidak terkalahkan 
dan dipenuhi kemenangan demi kemenangan. 
 
RENUNGAN 
Sangat penting bagi kita untuk BELAJAR HIDUP SEPERTI 
TUHAN.  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda meneladani cara hidup Tuhan 

selama ini? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Tuhan menghendaki kita hidup seperti 

Tuhan? 
3. Menurut Anda, bagaimanakah pola hidup seperti 

Tuhan itu? Buatlah komitmen untuk belajar menjadi 
seperti Kristus! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami masih 

hidup menyerupai dunia. Kami mau belajar untuk 
mendekat kepada-Mu lebih lagi dan meneladani cara 

hidup seperti-Mu. Sehingga kami boleh menjadi terang 
dan garam sebagaimana Engkau menciptakan kami, 

dan kami boleh mengalami hidup yang 
berkemenangan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 23-24 

Matius 7 



18 AGUSTUS 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SENJATA UTAMA DALAM MENGHADAPI 

PEPERANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 13:14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus 
sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah 
merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.  
 
Illinois, salah satu negara bagian paling makmur di 
Amerika saat ini. Banyak yang menganggap bahwa 
sebuah tindakan yang diambil oleh Stephen Douglas 
merupakan asal mula kemakmuran tersebut. Tahun 
1800-an, Amerika dilanda resesi keuangan yang hebat. 
Pemerintah negara-negara bagiannya mulai panik. 
Pennsylvania tidak mau membayar hutang-hutangnya, 
kendati saat itu Pennsylvania dianggap sebagai negara 
bagian yang kaya. Illinois, negara bagian yang miskin 
saat itu, berencana melakukan hal yang sama. Namun 
Stephen Douglas menentang dengan keras. Ia 
mendatangi lembaga pembuat undang-undang negara 
bagian, dan membuat resolusi bersejarah, "Illinois 
bersikap jujur."  
 
Tindakan Stephen Douglas ini menyentuh perasaan 
setiap anggota lembaga tersebut. Akibatnya, Illinois 



mulai mencari cara baru untuk keluar dari keterpurukan 
finansial mereka. Terbukti, saat ini Illinois justru menjadi 
salah satu negara bagian paling makmur. Keberhasilan 
mereka tidak lepas dari keputusan mereka untuk 
mempertahankan kejujuran mereka. Di saat sebagian 
orang berpikir bahwa uang adalah senjata untuk 
mengembangkan bisnis, sebagian lagi berpikir bahwa 
kepandaian akademis, titel, dan jabatan adalah senjata 
kalau ingin hidup sukses, tetapi tidak dengan Stephen 
Douglas. Ia lebih memilih untuk tetap memilih yang 
benar. 
 
Ya, hidup tak ubahnya seperti sebuah pertempuran. Kita 
membutuhkan senjata untuk memenangkan sebuah 
pertempuran. Tidak secara kebetulan jika rhema firman 
Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekudusan adalah 
senjata ilahi yang kita butuhkan untuk menghadapi 
pertempuran dalam kehidupan di akhir zaman ini. 
Kekudusan adalah senjata yang baik untuk membina 
rumah tangga yang bahagia dan membuat bisnis kita 
dipercaya banyak orang. Kekudusan juga membuat 
pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan 
membuat hidup penuh dengan kemenangan, serta 
mengalami terobosan besar bersama Tuhan. Layangkan 
mata kepada Tuhan yang kudus dan ambillah komitmen 
untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, kemudian 
lihatlah bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita, 



menjadikan hidup kita tak terkalahkan oleh 
pertempuran apa pun juga. 
 
RENUNGAN 
SENJATA ILAHI yang kita butuhkan untuk menghadapi 
PERTEMPURAN dalam kehidupan di akhir zaman adalah 
KEKUDUSAN.  
 
APLIKASI 
1. Senjata apa yang Anda gunakan selama ini untuk 

menghadapi pertempuran dalam kehidupan Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa  kekudusan bisa menjadi 

senjata yang ampuh untuk menghadapi 
peperangan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
menjaga kekudusan dalam hidupan Anda? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hidup tidak jauh 

dari sebuah pertempuran. Ya Roh Kudus, ajar kami 
untuk dapat menjaga kekudusan kami, karena kami 
tahu bahwa itu adalah senjata ilahi yang kuat. Biar 

melalui hidup kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 25-26 
Matius 8:1-17 



19 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI MEMILIKI HIDUP YANG TIDAK TERKALAHKAN  

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:31b Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan 
melawan kita? 
 
Salah satu isu yang paling krusial pada saat musim 
kampanye yang sedang berlangsung adalah 
keberpihakan. Keberpihakan adalah sikap politik yang 
ditentukan oleh seseorang dalam mendukung peserta 
pemilu dalam jabatan publik, baik capres/cawapres, 
DPR, atau DPD. Semakin banyak orang berpihak kepada 
satu paslon dan individu, tentu akan menentukan 
kemenangannya. Otomatis, kualifikasi pendukung 
sangat penting karena akan menjadi sebuah 
kemenangan dan kebanggan pula bagi para peserta 
pemilu. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memilih 
pendukung dengan sangat berhati-hati, karena 
kemenangan mereka ditentukan oleh pilihan mereka. 
 
Ilustrasi di atas menjadi gambaran bagi kita bahwa cara 
kerja yang dilakukan oleh para peserta pemilu tersebut 
juga berlaku bagi kita. Jika kita rindu mengalami 
kemenangan dan memiliki hidup yang tidak 
terkalahkan, sangat penting bagi kita untuk mencari 



pendukung yang memiliki kualifikasi yang bagus, 
dipercaya dan dikagumi banyak orang, ucapannya bisa 
dipercaya, jejak kepemipinannya yang baik, serta 
hidupnya bersih dari segala tindak kejahatan. Maka, 
satu pribadi yang memiliki kualifikasi yang begitu 
sempurna untuk berada di pihak kita adalah Tuhan 
Yesus. 
 
Ya, hanya Tuhan-lah yang memiliki track record yang 
sempurna, sehingga saat kita bergabung dengan Tuhan, 
tidak ada satu pun yang mampu mengalahkan kita. 
Tidak ada satu celah saja yang dapat digunakan iblis 
untuk menjatuhkan-Nya. Jika kita rindu hidup dalam 
kemenangan demi kemenangan, bahkan menjadi lebih 
dari pemenang, ambillah komitmen untuk bergabung 
dan mendekat kepada Tuhan. Tanpa dukungan dan 
sokongan Tuhan, kita tidak akan sanggup menghadapi 
hari demi hari yang begitu banyak proses dan rintangan 
yang semakin berat. Layangkanlah pandangan kita 
kepada Tuhan dan percaya bahwa bersama-Nya tidak 
ada yang dapat melawan kita, maka tidak akan ada siapa 
pun dan apa pun juga yang akan mengalahkan kita. 
 
RENUNGAN 
Kunci memiliki HIDUP YANG TIDAK 
TERKALAHKAN adalah BERGABUNG DENGAN TUHAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Adakah salah satu dalam aspek hidup Anda yang saat 

ini Anda merasa telah mengalami kekalahan? 
2. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk 

dapat bergabung dengan Tuhan? 
3. Bagaimana cara Anda untuk dapat 

mempertahankan komitmen Anda dalam bergabung 
dengan Tuhan? Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-
Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Ajar kami 

untuk senantiasa bergabung dengan Tuhan, sehingga 
hidup kami mengalami terbosan. Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 27-28 
Matius 8:18-34 



20 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
CARA TEPAT MENGASAH SENJATA ILAHI  

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:10b tetapi Dia menghajar kita untuk 
kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam 
kekudusan-Nya. 
 
Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, kita bisa 
melihat sebuah pesan penting yang ia sampaikan 
kepada bangsa yang dipimpinnya. Ia berkata kepada 
mereka agar menguduskan diri sebab besok Tuhan 
hendak melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah 
mereka (Yos. 3:5). Ya, jika kita ingin melihat kuasa 
Tuhan yang ajaib, kunci utamanya adalah 
dengan menjaga hidup dalam kekudusan. Dalam ayat 
tersebut berkata: besok. Artinya, dalam waktu yang 
singkat kita akan berkesempatan melihat kuasa Tuhan 
turun melakukan mujizat-mujizat yang ajaib apabila 
kita memutuskan untuk hidup kudus sekarang juga. 
Yosua tidak mengatakan, berusahalah atau cobalah 
siapa tahu kamu bisa kudus, tetapi Yosua tegas 
berkata: Kuduskanlah dirimu! 
 
Hal tersebut menunjukkan bahwa seruan untuk hidup 
kudus ini bukanlah hanya sebatas himbauan atau 



saran, tetapi merupakan sebuah perintah yang harus 
ditaati secara serius. Ini adalah sebuah syarat mutlak 
agar kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib 
Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Alkitab banyak 
berbicara mengenai pentingnya menjaga 
kekudusan. Seperti halnya Tuhan yang kudus, kita pun 
seharusnya seperti itu pula. Segala ketidakkudusan 
yang kita lakukan akan menjauhkan atau memisahkan 
kita dari Tuhan. Seperti tinta hitam dan susu putih, 
bagaimanapun, sesuatu yang tidak kudus tidak akan 
pernah bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. 
 
Sebuah ibadah yang sejati pada hakikatnya adalah 
mempersembahkan tubuh kita sendiri yang telah 
kudus sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah persembahan 
yang sejati; itulah ibadah yang sejati. Menjaga hidup 
dalam kekudusan merupakan syarat utama yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi untuk dapat melihat perbuatan 
ajaib yang dilakukan Tuhan bagi kita dan membuat 
senjata rohani kita makin terasah. Karena itu marilah 
kita layangkan mata kepada Tuhan dan sama-sama 
menjaga kemurnian serta kekudusan hidup sampai 
akhir, agar kita bisa menjalani hidup yang tak 
terkalahkan oleh segala macam pencobaan dan 
tantangan yang mungkin menghadang. 
 
 
 



RENUNGAN 
Hidup dalam KEKUDUSAN YANG RADIKAL akan 
membuat senjata rohani kita MAKIN TERASAH dan 
MAKIN TIDAK TERKALAHKAN.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kekudusan 

yang radikal? 
2. Menurut Anda, mengapa kekudusan dapat 

membuat kita mengalami kemenangan? 
3. Bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan yang 

radikal? Tuliskan komitmen Anda untuk senantiasa 
hidup dalam kekudusan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Roh Kudus, kami berdoa saat ini untuk urapan-Mu 
atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang semakin kuat 

berkuasa atas hidup kami dan daging kami dikalahkan. 
Sehingga kami bisa terus menjaga hidup kami dalam 
kekudusan yang radikal, maka senjata rohani kami 

semakin terasah dan tidak terkalahkan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 29-30 

Matius 9:1-17 

 



21 AGUSTUS 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TIDAK ADA YANG TERSEMBUNYI DI HADAPAN 
TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 15:3 Mata TUHAN ada di segala tempat, 
mengawasi orang jahat dan orang baik. 
 
Seorang anak tidak sengaja membunuh bebek 
kesayangan kakeknya. Ia sangat takut kakeknya marah 
sehingga ia pun menyembunyikan kesalahannya. 
Namun, ternyata kakaknya mengetahui hal itu dan 
memanfaatkan kesalahan si adik untuk kepentingannya. 
Setiap kali sang kakek membawakan hadiah ataupun 
hendak mengajaknya bepergian, ia meminta si adik 
untuk memberikan semua yang menjadi haknya 
tersebut kalau tidak ingin kesalahannya diceritakan 
kepada sang kakek. Alhasil, ia selalu kehilangan hal-hal 
baik dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh 
sang kakek.  
 
Sampai suatu ketika, anak tersebut sudah tidak tahan 
lagi hidup dalam tekanan kakaknya dan memutuskan 
untuk mengakui kesalahannya kepada sang kakek. Di 
luar dugaan, ternyata sang kakek sudah sejak lama 



mengetahui tentang kejadian tersebut dan bahkan 
sudah memaafkannya. Sang kakek sengaja 
menunggunya untuk berani mengakui dan bertanggung 
jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Sejak saat itu, 
beban yang selama ini dipikulnya terlepas begitu saja 
dan ia bisa kembali menikmati semua kebaikan-
kebaikan sang kakek. 
 
Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan, 
ketahuilah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas 
dari kita. Lihatlah bagaimana Tuhan mengetahui 
kesalahan Akhan yang begitu tersembunyi ketika ia 
mengambil barang-barang yang seharusnya 
dimusnahkan. Juga bagaimana Tuhan menolak Saul dan 
memilih Daud sebagai penggantinya karena melihat 
perbuatan Saul. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di 
hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapan manusia hal itu 
tidak tampak, tetapi bagi Tuhan semua yang kita 
lakukan, pikirkan, bahkan yang ada di hati kita, Tuhan 
mengetahuinya. Ini adalah saat yang paling tepat untuk 
kita mengakui dan membereskannya di hadapan Tuhan. 
Layangkan mata kita kepada Tuhan dan selesaikan 
semua dosa yang ada, maka Tuhan akan mengampuni 
segala kesalahan kita dan menyertai setiap langkah kita 
dengan kemenangan-Nya, sehingga kita bisa menjalani 
hidup yang tak terkalahkan.  
 
 



RENUNGAN 
Sekalipun kita bisa MENYEMBUNYIKAN dosa dari 
MATA MANUSIA, tetapi kita TIDAK BISA BERSEMBUNYI 
dari MATA TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Adakah dosa yang masih belum Anda selesaikan di 

hadapan Tuhan? Dosa apakah itu? 
2. Kendala apakah yang membuat Anda sukar untuk 

membereskan hal itu di hadapan Tuhan? 
3. Apakah yang akan Anda dapatkan jika Anda berhasil 

membereskannya? Tuliskan komitmen Anda untuk 
itu! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami tahu Engkau sangat rindu BISA 
SEMAKIN berkarya dalam hidup kami. Tapi sering kali 

dosa kamilah yang menghalangi kuasa dan kemuliaan-
Mu nyata atas hidup kami. Ini komitmen kami, ya 

Tuhan, untuk semakin memperjuangkan hidup kudus di 
hadapan-Mu, supaya janji-janji-Mu semakin nyata 

dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 31-32 

Matius 9:18-38 



22 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MAJU BERPERANG DENGAN SENJATA KEKUDUSAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua 
orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan 
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 
 
Menerima olokan atau cemoohan dari teman atau 
saudara sudah menjadi hal yang biasa bagi Heru. Apalagi 
saat ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri 
dengan modal yang sangat sedikit, yaitu Rp500.000,- 
saja. Heru yang sebelumnya pernah berjualan kaki lima 
tidak menghiraukan komentar orang-orang akan 
keberaniannya ikut menyewa kios di sebuah pusat 
perbelanjaan. Semua keterbatasannya justru 
mendorongnya menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. 
Bukan hanya itu, Heru pun terus menjaga hati dan 
pikirannya untuk dapat hidup kudus di hadapan Tuhan, 
yaitu dengan tidak berbuat yang tidak baik terhadap 
orang-orang yang mencemoohnya, dan terus berfikir 
positif. Benar saja, saat manusia tidak bisa diandalkan, 
ia justru mendapat pertolongan dari Tuhan. Supplier-
supplier berdatangan, pembeli bahkan pelanggan mulai 
Tuhan kirimkan ke kiosnya. Ia pun merasa jika tanpa 
Tuhan, pastilah ia sudah menyerah dan tidak bisa 



bertahan. Akan tetapi, karena ia memiliki Tuhan, Heru 
akhirnya bisa mengalami kemenangan dalam 
perjuangan merintis usahanya.  
 
Sama halnya dengan kehidupan, kita perlu memiliki 
senjata agar bisa menang dalam setiap perjalanan hidup 
kita, dan salah satu senjata yang perlu kita miliki adalah 
kekudusan. Ya, kekudusan adalah sesuatu hal yang 
sangat penting dalam hidup kita. Sebab tanpa 
kekudusan, kita bagaikan mau berperang dengan baju 
zirah dan perisai yang retak, sehingga tidak kuat 
menghadapi serangan musuh. Namun dengan 
kekudusan, kita bisa membalikkan kekalahan menjadi 
kemenangan; dengan kekudusan kita akan 
menyeberangi sungai ketidakmungkinan; dan dengan 
kekudusan kita dapat merobohkan tembok penghalang 
serta meraih kemenangan.  
 
Jika kita pernah terjatuh dalam hal kekudusan, 
datanglah dan minta ampun kepada Tuhan. Bertobatlah 
dan kembali hidup kudus. Tidak mudah memang jika 
kita berjuang menjaga kekudusan dengan kekuatan kita 
sendiri. Namun, dengan meminta pertolongan Tuhan, 
kita pasti bisa menjaga hidup kita tetap kudus, baik 
dalam perkataan, pikiran, perilaku, maupun dalam apa 
yang kita lihat. Hari ini, ambillah komitmen untuk hidup 
kudus, maka Tuhan akan membuat kita mengalami 
kemenangan gilang-gemilang, bahkan tidak 



terkalahkan. Oleh karena itu, layangkanlah mata kita 
kepada Tuhan dan kenakankan kekudusan, maka kita 
akan alami kemenangan besar bersama Tuhan dan tidak 
terkalahkan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
TANPA KEKUDUSAN, ibarat kita maju berperang TANPA 
SENJATA.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjaga kekudusan dalam hidup 

Anda? Jika belum, mengapa? 
2. Mengapa kekudusan menjadi hal yang penting? 
3. Bagaimana cara Anda menjaga kekudusan hidup 

selama ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu hidup dalam 
kekudusan. Mampukanlah kami selalu menjaga 

kekudusan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami 
percaya, kami bisa menjaganya dengan pertolongan-

Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 33-35 

Matius 10:1-20 


