08 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TAHUN INI ADALAH TAHUN ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
Yohanes 16:7 Namun benar yang Kukatakan ini
kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku
pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak
akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku
akan mengutus Dia kepadamu.
Tahu bahwa pelayanan-Nya di bumi dalam rupa dan
kehadiran fisik takkan berlangsung selamanya, jauhjauh hari Tuhan Yesus memberitahu para murid-Nya
bahwa Dia akan “meninggalkan” mereka. Namun,
Tuhan Yesus berjanji menyertai para murid senantiasa
sampai akhir zaman. Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan
tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yesus akan pergi
kepada Bapa di sorga, sementara Roh Kudus akan turun
ke bumi (Yoh. 16:7). Jadi, penyertaan Tuhan tetap
berlaku melalui Pribadi yang senantiasa mendampingi
dan memberi pembelaan.
Itulah Pribadi yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk
menolong para murid. Banyak hal yang belum betulbetul mereka pahami selama mengikut Yesus, tetapi
Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh

kebenaran. Dia akan menolong mereka memahami dan
memberitakan ke seluruh dunia tentang dosa,
kebenaran, dan penghakiman. Kenaikan Yesus ke sorga
tidak membatalkan janji penyertaan-Nya. Roh Kudus,
Pribadi yang diutus-Nya, berkenan tinggal dalam hati
orang percaya, untuk menolong mereka mengingat dan
memahami pengajaran Yesus.
Oleh karena itu, apa pun yang dunia hadapi saat ini, apa
pun yang dikatakan oleh dunia, tetaplah percaya bahwa
tahun ini tetaplah tahun Roh Kudus. Karena janji Tuhan
adalah ya dan amin. Tidak peduli seberapa berat
perkara yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa hal
itu tidak akan pernah bisa menghalangi Roh Kudus
berkarya atas hidup kita. Dialah satu-satunya Penolong
dan Penghibur kita, yang senantiasa menyertai dan
membimbing kita. Teruslah berharap kepada
pertolongan dari atas, maka hari penyelamatan bagi kita
akan tiba pada waktunya yang indah.

RENUNGAN
Dunia boleh berkata apa pun, tetapi bagi kita TAHUN INI
TETAPLAH TAHUN ROH KUDUS.

APLIKASI
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan tahun
Roh Kudus?
2. Mengingat semua yang terjadi di sekitar kita saat
ini, bagaimana bisa tahun ini tetap menjadi tahun
Roh Kudus?
3. Langkah apa saja yang akan Anda lakukan agar
tahun Roh Kudus digenapi dalam hidup Anda?
Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami berterima kasih untuk janji yang Kau
berikan bagi kami. Kami percaya bahwa janji-Mu
adalah ya dan amin. Tidak peduli apa pun yang terjadi
pada dunia saat ini, kami mau tetap meyakini bahwa
tahun ini adalah tahun Roh Kudus. Pasti terjadi dalam
hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 16-18
Lukas 7:1-30

09 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PENGHIBURAN YANG MELAMPAUI SEMUA
KESUKARAN
RHEMA HARI INI
2 Korintus 1:4 yang menghibur kami dalam segala
penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur
mereka, yang berada dalam bermacam-macam
penderitaan dengan penghiburan yang kami terima
sendiri dari Allah.
Sejak tahun 1985, Anita Septimus melayani sebagai
seorang pekerja sosial untuk anak-anak yang terinfeksi
HIV. Dalam beberapa bulan pertama, belum banyak
pasien yang berkunjung ke kliniknya. Bahkan, tiga di
antara pasien yang ia rawat pun meninggal dunia.
Keputusasaan mulai menguasai diri Anita, terlebih
ketika seorang temannya berkata, "Kamu sepertinya
memilih profesi yang salah." Ya, ia harus mengakui,
temannya benar. Namun ia merasa Tuhan memberi
tanggung jawab itu kepadanya, keyakinan inilah yang
membuat ia masih bertahan untuk waktu yang lama.
Siapa yang menyangka, bertahun-tahun kemudian
kliniknya akhirnya berkembang pesat. Sampai suatu
ketika, Anita dan stafnya merawat lebih dari tiga ratus

keluarga yang anak-anaknya menderita Aids. Ia
mengajarkan pencegahan infeksi dan membantu
merencanakan masa depan mereka. Anak-anak secara
teratur dibawa berjalan-jalan ke kebun binatang, sirkus,
dan perkemahan musim panas. Bahkan, salah seorang
bayi yang sudah divonis dokter tidak akan melewati
lebih dari satu tahun, ternyata mampu bertahan hingga
merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Keberhasilan
seperti ini yang memberi Anita penghiburan dan
sukacita yang melampaui semua kesukaran yang ada.
Kisah hidup Anita memberikan gambaran kepada kita
bagaimana saat Sang Penghibur yaitu Tuhan Yesus
sendiri turut campur tangan dalam hidup kita, segala
kesukaran akan dapat terlampaui. Ketika kita
menghadapi banyak kesukaran, kesedihan, dan hal-hal
buruk dalam hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan
pasti akan memberikan penghiburan. Oleh karena itu,
kalau saat ini banyak di antara kita yang sedang berada
pada masa yang berat, penuh perjuangan, pergumulan,
bahkan bagi sebagian kita, ini adalah tahun yang penuh
kesedihan dan air mata, jangan berputus asa dan
teruslah bertahan dalam pengharapan akan Tuhan.
Sadari
bahwa
Tuhan
sanggup
memberikan
perotolongan dari atas dan hari penyelamatan bagi kita
akan segera tiba. Apa pun yang terjadi dalam hidup kita,
selalu akan ada penghiburan yang Dia berikan, sehingga

kita mampu melihat bahwa segala kesukaran dalam
hidup kita dapat terlampaui.
RENUNGAN
Ketika TUHAN MEMBERI PENGHIBURAN, maka
penghiburan dari-Nya akan jauh MELAMPAUI SEMUA
KESUKARAN yang ada.
APLIKASI
1. Pernahkah Anda merasakan penghiburan yang
daripada Tuhan? Seperti apa penghiburan yang
telah Tuhan berikan dalam hidup Anda?
2. Menurut Anda, mengapa penghiburan dari Tuhan
membuat kita dapat melampaui semua kesukaran
yang ada?
3. Sebutkan langkah-langkah apa yang akan Anda
ambil untuk dapat menerima penghiburan dari
Tuhan? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk penghiburan yang
telah Engkau berikan dalam hidup kami selama ini.
Karena kami meyakini bahwa penghiburan yang dari
pada-Mu membuat kami dapat melampaui segala
kesukaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 19-21
Lukas 7:31-50

10 NOVEMBER 2021
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
SIAP MASUK DALAM MOMEN PENYELAMATAN
TUHAN
RHEMA HARI INI
2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: “Pada waktu Aku
berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada
hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau.”
Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu;
sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Ketika Israel hidup di zaman Hakim-hakim, pernah suatu
kali mereka ditekan sampai habis oleh bangsa Midian.
Bayangkan, saat itu bangsa Israel sampai harus
bersembunyi di gua-gua di pegunungan. Hasil panen
mereka juga dihancurkan, sehingga kemelataran dan
kemiskinan melanda mereka. Jika kita pelajari kisahnya
di dalam Alkitab, di sana dicatat bahwa akhirnya Tuhan
mengindahkan seruan Bangsa Israel dan Tuhan
berinisiatif untuk bangkit serta menyelamatkan mereka
dengan mengutus seorang nabi-Nya (Hak. 6:7-8).
Setelah itu, Tuhan terus bergerak aktif mencari siapa
yang bisa dipakai-Nya. Sungguh luar biasa. Ketika Tuhan
berinisiatif menyelamatkan, Dia sungguh-sungguh
memperjuangkan keselamatan itu hingga terwujud
nyata. Akhirnya, Tuhan menemukan Gideon, dan kita

tahu bagaimana awalnya Gideon merasa tidak layak dan
begitu rendah diri. Dengan kata lain, awalnya Gideon
tidak siap dengan karya penyelamatan Tuhan. Namun,
Tuhan terus menguatkannya sampai akhirnya Gideon
benar-benar bangkit mengerjakan keselamatan yang
sudah Tuhan sediakan atas bangsanya dengan
kemenangan besar.
Dari kisah di atas, kita bisa semakin memahami bahwa
jika Tuhan sudah menetapkan waktu penyelamatan atas
seseorang, Dia tidak akan menagguhkannya. Tuhan
akan memperjuangkannya bagi kita. Namun sama
seperti Gideon, Tuhan pun tidak ingin kita tinggal diam.
Tuhan mau kita bangkit, mempercayai bahwa ini
memang waktunya dan sungguh-sungguh mengerjakan
karya keselamatan dari Tuhan itu. Jangan sampai Tuhan
tidak menemukan seorang pun yang siap dan mau
dipakai Tuhan.
Karena itu, mari kita tangkap firman rhema Tuhan ini
dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hari penyelamatan
Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Bangkitlah lebih lagi
membangun manusia roh kita, bangun sungguhsungguh hati yang melekat kepada-Nya dan tetap
kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguhsungguh dan sepenuh hati. Maka kita akan melihat
betapa hebat pertolongan dari atas bagi kita dan pasti

mulut kita akan penuh dengan sorak-sorai karena nama
Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Haleluya!
RENUNGAN
Persiapkan diri kita karena MOMEN PENYELAMATAN
itu sudah datang dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Dalam hal apakah sampai saat ini Anda sedang
menantikan karya penyelamatan Tuhan?
2. Percayakah Anda bahwa inilah momennya ketika
Anda menyaksikan Tuhan membuat terobosan dan
menyatakan kemuliaan-Nya bagi Anda?
3. Apakah yang akan Anda lakukan supaya Tuhan
mendapati Anda siap ketika hal itu benar-benar
dinyatakan? Tuliskan komitmen Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak
pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Engkau
terlebih rindu untuk turun tangan menolong kehidupan
kami. Mampukan kami, ya Tuhan, supaya ketika
pertolongan dan karya penyelamatan-Mu sungguhsungguh dinyatakan, kami ada dalam keadaan yang
siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Rut 1-4
Lukas 8:1-25

11 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
TUHAN, PENOLONG DALAM KESESAKAN!
RHEMA HARI INI
Mazmur 46:2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan
dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan
sangat terbukti.
Ibu Martha kehilangan suaminya lebih dari dua puluh
tahun lalu akibat serangan jantung. Pada saat itu, ketiga
anaknya masih bersekolah dan membutuhkan banyak
biaya. Sang suami pun tidak meninggalkan apa-apa
selain hutang ratusan juta. Bu Martha berjuang sekuat
tenaga untuk dapat tetap menyekolahkan anakanaknya
dan
membayar
hutang
suaminya.
Pengharapannya tetap kepada Tuhan sekalipun segala
usaha yang ia coba jalankan tidak selalu berhasil.
Namun, pertolongan Tuhan dalam setiap kesesakannya
selalu terbukti. Salah satu keajaiban yang terjadi adalah
ketika ia harus membayar uang masuk kuliah anak
keduanya, dan hari itu merupakan batas hari terakhir
pembayaran.
Ketika waktu sudah semakin mepet tetapi uang di
tangan masih kurang, berkat tidak terduga pun datang,
sehingga pembayaran dapat dilakukan dan anaknya

dapat masuk kuliah. Demikian juga dengan anak
ketiganya yang sering dimarahi pemilik kos karena
terlambat membayar. Anaknya itu pun hampir
menyerah dan berencana berhenti kuliah. Namun
kemudian, seseorang yang tidak disangka-sangka
berkenan membiayai kuliah dan kosnya sampai selesai
wisuda. Betapa ajaibnya pertolongan Tuhan.
Perjuangan kita selama masa pandemi sekarang ini
mungkin berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya.
Namun satu hal yang pasti, pertolongan dari atas selalu
datang tepat pada waktu-Nya. Hari penyelamatan pasti
akan datang kepada kita yang menanti-nantikan Tuhan.
Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus nyata dalam
setiap langkah kehidupan kita, untuk menolong dan
mengeluarkan kita dari setiap masalah, kesedihan,
ketakutan, ataupun kekecewaan kita. Bahkan
perkenanan Tuhan akan mendatangkan kemenangan
besar lebih dari yang dapat kita bayangkan. Tangan
Tuhan tidak kurang panjang dan Tuhan tidak pernah
kurang cara untuk menolong kita. Jangan gentar bila
pertolongan seolah tak kunjung tiba. Yesus bahkan
sanggup membangkitkan Lazarus empat hari setelah ia
mati. Bila saat ini kita mengalami kesesakan, melekat
dan nantikanlah pertolongan Tuhan yang telah terbukti.

RENUNGAN
Tuhan bukan hanya penolong biasa, Dia adalah
PENOLONG DALAM KESESAKAN YANG TERBUKTI.
APLIKASI
1. Pernahkah Anda merasakan pertolongan Tuhan
dalam hidup Anda? Dalam hal apakan itu?
2. Bagaimana sikap Anda selama ini saat dalam
keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan
dalam hidup Anda?
3. Bagaimana respons yang tepat ketika pertolongan
Tuhan belum kunjung datang saat Anda
membutuhkan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan
setiap kesesakan yang sedang kami hadapi. Bila orang
lain Engkau tolong, kami juga pasti Kau tolong. Sebab
hanya Engkaulah sumber pertolongan yang terbukti.
Kami percaya, di dalam tangan-Mu kami aman. Kami
mampu melewati segala perkara bersama-Mu di
samping kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 1-3
Lukas 8:26-56

12 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KUNCI MENERIMA PERKENANAN TUHAN
RHEMA HARI INI
Yesaya 43:3-4 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang
Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus
engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan
Syeba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga
di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau,
maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan
bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Kebanggaan setiap orangtua adalah kelahiran anakanak dalam rumah tangga mereka. Tak heran, banyak
orangtua yang akan mengubah prioritas hidupnya saat
sudah memiliki anak. Mereka akan rela berkorban dan
melakukan apa pun untuk kepentingan dan
kebahagiaan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bukti
bahwa orangtua mengasihi anak-anak mereka. Namun,
terkadang rasa cinta orangtua kepada anak yang satu
berbeda dengan anak yang lain. Seperti halnya Yakub
yang lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan
sebelas anaknya yang lain, sehingga ia memberikan
perlakuan khusus dan istimewa kepada Yusuf, berbeda
dengan saudara-saudaranya yang lain.

Rasa sayang yag berbeda dari orangtua terhadap anak
sering kalinya tergantung dari perilaku atau sikap anakanaknya. Jika anak-anak berperilaku baik, senang
membantu orangtua, dan selalu membuat orangtua
senang, pastilah orangtua akan lebih menyayangi anak
tersebut dibandingkan dengan anak yang sering
bersikap semau mereka sendiri. Ketika orangtua
berkenan kepada anak yang dikasihinya, mereka akan
memberikan apa pun yang menjadi kebutuhan dan
keinginan anak mereka. Bahkan sebelum anak mereka
meminta, orangtua sudah mengetahui apa yang
diperlukan oleh anak kesayangannya. Orangtua akan
berusaha melakukan yang terbaik bagi anak
kesayangan mereka.
Pun demikian dengan Allah Bapa di sorga terhadap
kita, anak-anak-Nya. Dia akan sangat disukakan tatkala
kita bisa selalu hidup dalam takut akan Tuhan dan
selalu mengasihi Tuhan. Kita pun akan menerima
perkenanan Tuhan, jika kita menjadi anak yang dikasihi
Tuhan. Jika kita menjadi anak kesayangan Tuhan, kita
memiliki posisi yang spesial di hati Tuhan. Oleh karena
itu, jadilah anak yang dikasihi Tuhan dan lihatlah, ini
hari penyelamatan itu, hari ketika pertolongan yang
dari atas akan diberikan kepada anak yang dikasihiNya. Jangan memandang berat masalah dan beban
hidup kita, tetapi pandanglah Bapa yang akan

memberikan pertolongan dari atas kepada setiap kita.
(LEW)
RENUNGAN
Kita akan MENERIMA PERKENANAN TUHAN, jika kita
MENJADI ANAK YANG DIKASIHI TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah tanda bahwa Anda sudah menjadi anak
yang dikasihi Tuhan?
2. Mengapa perkenanan Tuhan akan Anda terima jika
Anda menjadi anak yang dikasihi Tuhan?
3. Bagaimana agar Anda bisa menjadi anak yang
dikasihi Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami mau menjadi anak yang Engkau kasihi,
sehingga perkenanan-Mu turun dalam hidup kami.
Kami percaya, saat itu tejadi, pertolongan dari atas
akan Engkau berikan bagi kami dan kemenangan besar
akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 4-6
Lukas 9:1:17

13 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
RAHASIA MENERIMA FAVOR DARI TUHAN DAN
SESAMA
RHEMA HARI INI
Amsal 3:3 Janganlah kiranya kasih dan setia
meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu,
Apa yang ada dalam benak Anda sebagai pemilik usaha
ketika membaca surat lamaran kerja dari seseorang
yang memiliki latar belakang pernah berpindah-pindah
pekerjaan sampai mencapai lebih dari tiga kali dalam
setahun? Ya, pasti Anda akan memberi perhatian
khusus terhadap isu ini. Apakah penyebabnya berkaitan
dengan karakter atau hal lainnya? Pelamar dengan tipe
seperti ini biasanya tidak terlalu dilirik oleh kebanyakan
perusahaan, karena nilai integritas orang tersebut pasti
dipertanyakan. Hal tersebut menunjukkan betapa
pentingnya kesetiaan seseorang pada perusahaan
tempat ia bekerja, sehingga hal tersebut menjadi salah
satu poin dalam memilih karyawan.
Berbicara tentang kesetiaan, kita dapat belajar pada
salah satu tokoh Alkitab, bernama Rut. Ia sebelumnya

adalah wanita Moab yang tidak menyembah Allah
Israel. Rut mulai mengenal Tuhan sejak menikah
dengan suaminya, yang adalah salah satu anak Naomi.
Setelah suaminya meninggal, Naomi menyuruh Rut
pulang ke rumah orangtuanya. Namun Rut menolak. Ia
berkata kepada Naomi: Allahmulah Allahku! Bahkan
bukan cuma kepada Tuhan, tetapi kasih dan setia itu ia
tunjukkan juga kepada Naomi, mertuanya. Taburan
kasih dan setia yang ia kalungkan pada lehernya dan
hatinya itu, akhirnya membuahkan favor besar dalam
kehidupan Rut. Ia bertemu dengan Boas, menikah
kembali, dan dari garis keturunan mereka lahirlah Yesus
Kristus.
Mari miliki hati seperti Rut yang penuh dengan kasih dan
kesetiaan! Jadilah orang Kristen yang mengasihi dan
setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Termasuk
dalam pelayanan kita kepada Tuhan, saat di rumah
menjadi suami atau istri, ataupun menantu, di
pekerjaan sebagai karyawan, dan masih banyak lagi.
Tetaplah miliki kasih dan kesetiaan di mana pun Tuhan
tempatkan kita. Saat kita menerima perkenanan Tuhan,
maka siap-siaplah pertolongan dari atas dan hari
penyelamatan yang dari Tuhan akan segera dinyatakan
dalam hidup kita!

RENUNGAN
Rahasia penting supaya kita bisa MENERIMA FAVOR
DARI TUHAN dan manusia adalah KASIH DAN
KESETIAAN.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki kasih dan kesetiaan dalam
hidup Anda selama ini? Dampak apa yang Anda
rasakan saat itu?
2. Menurut Anda, mengapa kasih dan kesetiaan
menjadi faktor utama dalam kita menerima favor
dari Tuhan?
3. Langkah apa yang akan Anda buat untuk dapat
memiliki kasih dan kesetiaan yang konsisten dalam
hidup Anda? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, kami berdoa urapan-Mu turun atas hidup
kami sehingga kami boleh bertumbuh dalam kasih dan
setia, sesuai dengan kerinduan-Mu. Hingga didapati
hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 7-9
Lukas 9:18-36

MINGGU, 14 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KUNCI MENERIMA PERTOLONGAN DARI ATAS
RHEMA HARI INI
Yesaya 49:8 Beginilah firman Tuhan: “Pada waktu Aku
berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan pada hari
Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau; Aku
telah membentuk dan memberi engkau, menjadi
perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan
bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah
pusaka yang sudah sunyi sepi,
Bagi penggemar dunia olahraga, terutama tinju, pasti
tidak asing lagi dengan sosok Manny Pacquiao. Ya
Manny Pacquiao adalah legenda dunia tinju asal Filipina.
Pada masa jayanya, ragam prestasi disabetnya mulai
dari gelar juara WBC, IBF, The Ring, WBO, IBO, hingga
WBA. Terakhir ia menang melawan juara dunia Keith
Thurman di Nevada, AS. Namun banyak yang mungkin
tidak mengetahui perjalanan rohani Manny Pacquiao
dalam mencari perkenanan Tuhan. Di awal kariernya,
Manny yang bergelimang harta menjalani hidup yang
benar-benar jauh dari jalan Tuhan. Judi, prostitusi, dan
mabuk menjadi gaya hidupnya. Akhirnya, semua itu

membuat karier dan hidupnya berantakan. Rumah
tangganya pun di ambang kehancuran.
Sampai suatu saat, Manny diberi penglihatan akhir
zaman. Dalam penglihatan itu, ia melihat kemuliaan
Tuhan Yesus, saat itulah Tuhan mengubah hidupnya
secara total. Manny berusaha keras mencari Tuhan
dengan rajin ke gereja, berdoa, dan membaca Alkitab
setiap saat. Walau banyak yang mencemooh perubahan
hidupnya, tetapi ia tetap bersikukuh untuk mendekat
kepada Tuhan. Hidup Manny yang berantakan berbalik
180 derajat. Kariernya kembali menanjak. Walau dalam
usia yang tak muda lagi, ia berhasil memenangkan
beberapa pertandingan tinju kelas dunia dengan rekor
profesional 62 kali menang, 7 kali kalah dan 2 kali
imbang. Rumah tangganya pun menjadi harmonis.
Luar biasa bagaimana Tuhan menolong dan
menyelamatkan anak-anak-Nya yang berkenan di hatiNya. Oleh karena itu, mari kita ubah mindset hidup kita
yang kerap hanya setia pada kesenangan dan harta
duniawi semata. Jika saat ini hidup kita jauh dari Tuhan,
segeralah berbalik dan cari perkenanan Tuhan. Karena
jika Dia telah berkenan atas hidup kita, cepat lambat kita
akan diangkat-Nya. Hidup kita yang mungkin
berantakan akan diubah-Nya menjadi hidup yang
berkemenangan. Dengan tangan-Nya yang perkasa, Dia

akan mengulurkan pertolongan dari atas dan hari
penyelamatan bagi kita pun tiba. Amin.
RENUNGAN
Kunci menerima PERTOLONGAN dan PENYELAMATAN
dari atas adalah PERKENANAN TUHAN.
APLIKASI
1. Menurut Anda, seperti apakah hidup yang
dengan perkenanan Tuhan?
2. Apakah Anda percaya jika kita hidup
perkenanan Tuhan maka hidup kita
diselamatkan? Mengapa demikian?
3. Apa komitmen Anda untuk terus hidup
perkenanan Tuhan?

sesuai
dalam
akan
dalam

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami masih hidup jauh
dari perkenanan-Mu. Ampuni kami bila kami lebih setia
pada kesenangan dunia dibanding setia kepada-Mu.
Ampuni kami, ya Tuhan. Bentuk kami menjadi pribadi
yang setia kepada-Mu dan berkenan bagi-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 10-12
Lukas 9:37-62

