15 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
SANG SUMBER PERTOLONGAN
RHEMA HARI INI
Mazmur 121:1-2 Nyanyian ziarah. Aku melayangkan
mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang
pertolonganku? Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi.
Jasmine terlahir dari keluarga yang lebih dari
berkecukupan. Kedua orangtuanya adalah pengusaha
sukses, sehingga sejak kecil apa pun yang ia minta, tidak
ada yang tidak terpenuhi. Sebagai anak semata wayang,
orangtuanya begitu menyayangi dan senantiasa
menomorsatukan Jasmine. Terlebih ketika ia sedang
menghadapi masalah, ayah dan ibunya selalu sigap
membantu dan menolongnya. Perlakuan kedua
orangtuanya ini membuat Jasmine merasa tenang
karena ia yakin bahwa selalu ada pertolongan baginya.
Namun kehidupan Jasmine berubah drastis setelah ia
menikah. Lebih tepatnya saat pandemi dan krisis
ekonomi datang melanda dunia. Usaha kedua
orangtuanya pun terdampak dan mengalami
kebangkrutan. Situasi ini membuat Jasmine begitu stres,
karena tidak ada lagi yang dapat ia andalkan. Namun, di

tengah keterpurukannya, ia diingatkan akan sebuah
ayat Alkitab dalam Yeremia 17:7 “Diberkatilah orang
yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan.” Seketika Jasmine sadar bahwa selama ini
ia salah, karena hanya mengandalkan manusia dan
harta milik keluarganya. Padahal semuanya itu pun
hanyalah pemberian Tuhan.
Sering kali memang lebih mudah bagi kita untuk
bergantung kepada apa yang dapat kita lihat dengan
mata jasmani. Hal itu membuat kita cenderung
melupakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini
berasal dari Tuhan dan bersifat sementara. Tuhan bisa
memakai siapa saja dan apa saja untuk menjadi sarana
atau penyalur berkat-Nya bagi kita, tetapi Dia tetap
adalah satu-satunya sumber pertolongan dan sumber
berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita
mulai belajar untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan
dalam segala aspek kehidupan kita. Karena setiap orang
yang mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepadaNya, akan memperoleh pertolongan dari atas dan
mengalami kelegaan.
RENUNGAN
Tuhan adalah SUMBER PERTOLONGAN kita.

APLIKASI
1. Bagaimana respons Anda selama ini saat dalam
situasi
tidak
berdaya?
Sudahkah
Anda
mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertongan
Anda?
2. Menurut Anda, hal-hal apa sajakah yang membuat
orang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk
senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber
pertolongan kita? Renungkanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami
masih mengandalkan manusia atau kekuatan kami
sendiri. Kami tau bahwa Engkau adalah satu-satunya
sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah
kami tidak hanya mengetahuinya dengan pikiran kami
saja, tapi kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 13-14
Lukas 10:1-24

16 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KEBESARAN TUHAN SANG PENOLONG KITA
RHEMA HARI INI
Mazmur 124:8 Pertolongan kita adalah dalam nama
TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Seorang ibu duduk di sebuah kamar rumah sakit dalam
kesunyian. Air mata mengalir turun di pipinya. Ia baru
saja kehilangan anak semata wayangnya. Ia
memandang kosong saat kepala perawat bertanya,
"Apakah Anda melihat anak lelaki yang duduk di luar
sana?" Wanita itu mengangguk pelan. Si perawat
melanjutkan, "Ibunya dibawa ke sini dengan ambulans.
Mereka berdua baru tiga bulan lalu datang ke negara ini,
karena semua anggota keluarganya tewas dalam
perang. Mereka tidak mengenal siapa pun di sini. Anak
kecil itu duduk di luar kamar ibunya setiap hari dengan
harapan ibunya bangun dari koma."
Wanita itu mulai mendengarkan dengan sungguhsungguh saat perawat itu melanjutkan, "Saya harus
menjelaskan kepadanya bahwa lima belas menit lalu,
ibunya meninggal. Pada usia tujuh tahun, ia sendirian
sama sekali di dunia ini." Si perawat berhenti sejenak,
lalu bertanya, "Apa Anda bersedia memberitahukan

kepadanya?" Wanita itu berdiri, mengeringkan air
matanya, dan pergi mendatangi anak itu. Ia
melingkarkan tangannya kepada anak yang sendirian
itu, dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Dalam saat
tergelap mereka, Tuhan menolong mereka dengan
membuat mereka menjadi terang dalam hidup satu
sama lain.
Ya, Tuhan adalah Penolong dalam segala hal. Penolong
yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan pernah
mengarahkan Petrus untuk melemparkan jalanya dan
seketika itu juga, jala itu penuh dengan ikan tangkapan.
Tuhan juga menolong janda nabi yang terlilit hutang.
Tuhan yang sama juga membelah lautan agar bangsa
Israel lolos dari kejaran pasukan Mesir. Selain itu masih
banyak lagi perbuatan ajaib-Nya. Tidak perlu diragukan
lagi, Tuhan kita adalah Penolong yang luar biasa. Dia
sanggup menjadikan langit, bumi, beserta segala isinya.
Maka, Dia pun sanggup menolong dan melepaskan kita
dari segala kesesakan. Hari ini, teguhkan hati kita,
jangan berharap kepada siapa pun dan apa pun selain
dari Tuhan. Percaya sepenuhnya, Tuhan Penolong kita,
Dia sanggup dan juga siap memberikan pertolongan dari
atas kapan pun juga.

RENUNGAN
Tuhan yang akan MENOLONG kita adalah TUHAN yang
sama yang telah MENJADIKAN LANGIT, bumi, beserta
segala isinya.
APLIKASI
1. Pertolongan dari Tuhan seperti apa yang pernah
Anda alami selama ini?
2. Bagaimana respons hati yang benar dalam
menantikan pertolongan Tuhan?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar
konsisten dalam mengandalkan dan menantikan
pertolongan Tuhan? tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan Yesus, kami melihat pertolongan-Mu dalam
hidup kami yang begitu luar biasa. Tak sedetik pun Kau
meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa terulur
untuk menolong dan menyertai kami. Ajar kami untuk
senantiasa dapat melihat kebaikan-Mu dalam hidup
kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 15-16
Lukas 10:25-42

17 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
PENJAGAAN TUHAN YANG AJAIB
RHEMA HARI INI
Yesaya 41:10 Janganlah takut, sebab Aku menyertai
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku
akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku
akan memegang engkau dengan tangan-Ku yang
membawa kemenangan
Memiliki seorang anak batita yang sangat aktif bergerak,
membuat Noelle harus ekstra hati-hati dan waspada.
Setiap sudut tajam, seperti pinggiran meja dan gagang
pintu, diberinya pelindung karet. Ia pun memasang
pintu kecil sebagai pagar di ujung tangga menuju ke
lantai bawah, serta memindahkan stop kontak yang
berada dekat lantai supaya terhindar dari jangkauan
anaknya. Segala bahan berbahaya dan benda-benda
kecil yang berisiko tertelan, dijauhkannya dari si kecil
yang selalu ingin tahu. Saat malam hari tiba, selain
mengoleskan minyak anti nyamuk, ia juga menudungi
anaknya dengan kelambu agar tidak digigit serangga.
Semua itu dilakukan Noelle demi menjaga keselamatan
anak yang sangat dikasihinya.

Seperti orangtua yang ingin melindungi anak-anaknya
dari mara bahaya, demikianlah Tuhan menjaga umatNya. Cara Tuhan menjagai bangsa Israel di padang gurun
adalah bukti pemeliharaan-Nya yang ajaib. Bukan suatu
jumlah yang sedikit, diperkirakan ada sekitar 2 juta jiwa
bangsa Israel yang Tuhan jagai dari panas terik dan
dingin ekstrem yang mematikan. Bisa dibayangkan
seberapa besar dan dahsyatnya tiang awan dan tiang api
yang menuntun dan melindungi bangsa Israel dalam
perjalanan panjangnya. Roti manna yang Tuhan
sediakan setiap pagi, air, burung puyuh, serta kasut dan
pakaian yang sedemikian kuat sehingga tidak rusak
selama empat puluh tahun. Sungguh penjagaan Tuhan
sedemikian luar biasa bagi umat-Nya.
Sama seperti terhadap bangsa Israel, Tuhan juga tidak
pernah sekali pun menginginkan kita celaka, melainkan
beroleh keselamatan. Melalui badai, pandemi, krisis,
dan resesi, kita belajar bahwa hanya pertolongan yang
dari atas yang mampu melindungi, menjaga, dan
memelihara hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, dan
masa depan kita dengan sempurna. Dialah Tuhan
Penolong kita yang ajaib, yang menyembuhkan,
mencukupkan, bahkan melimpahkan dan memberi kita
kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. (PF)

RENUNGAN
Tuhan senantiasa menjaga umat-Nya di bawah
naungan-Nya yang ajaib sehingga kita TIDAK CELAKA,
tetapi SELAMAT.
APLIKASI
1. Dari mana Anda bisa mengetahui ada penjagaan
Tuhan dalam hidup Anda?
2. Apa tujuan Tuhan menjagai Anda dan semua umatNya?
3. Penjagaan dan naungan Tuhan yang ajaib apa saja
yang pernah Anda alami dalam hidup Anda dan
keluarga?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas
perlindungan dan penjagaan-Mu dalam hidup kami
sampai saat ini. Dalam kekelaman dunia hari ini, hanya
pertolongan-Mu yang dari atas yang dapat kami
andalkan. Dengan iman kami percaya dan melangkah
dengan penuh keberanian, sebab Engkaulah Penolong
kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 17-18
Lukas 11:1-28

18 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
TANGAN TUHAN MENOLONG SECARA LANGSUNG
RHEMA HARI INI
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kananNya.
Sebagai anak bungsu dari lima bersaudara dan satusatunya orang yang bekerja, Andy menjadi tulang
punggung yang membiayai seluruh kebutuhan
keluarganya. Suatu kali, ia mendapati bahwa salah satu
kakaknya mengidap kanker stadium empat. Dengan gaji
pas-pasan sebagai seorang wartawan, ia tetap berusaha
memperjuangkan kesembuhan kakaknya. Namun Andy
terkejut melihat besarnya biaya yang diperlukan untuk
operasi dan kemoterapi. Ia pun bingung ke mana
mencari uang sebanyak itu.
Dalam kegalauannya, di suatu malam, Andy berlutut di
hadapan Tuhan. Singkat cerita, tiba-tiba ia
mendapatkan telepon dari temannya yang memintanya
untuk menjadi pembicara pengganti dalam sebuah
workshop. Setelah acara workshop selesai, teman Andy

menghampirinya dan menyodorkan sebuah amplop.
Sebenarnya ia enggan menerimanya, namun temannya
bersikukuh. Andy pun mau menerimanya dan betapa
terkejutnya ia saat membuka amplop tersebut. Ia
melihat selembar cek yang jumlahnya sama persis
dengan biaya operasi kakaknya. Ia tidak menyangka
Tuhan memberikan cek langsung kepadanya. Inilah
salah satu kesaksian hidup Andy F. Noya.
Di zaman sekarang ini, bukanlah hal yang tidak mungkin
bagi Tuhan untuk mengulurkan tangan-Nya secara
langsung menolong kita. Hari ini pun jika kita percaya,
tangan-Nya yang ajaib akan menolong kita secara
supernatural. Keadaan buruk seperti apa pun yang
Tuhan izinkan kita alami, percayalah bahwa mujizat itu
masih ada. Seberat apa pun beban hidup kita, sesulit
apa pun permasalahan kita, sesakit apa pun yang kita
alami, mujizat masih bisa terjadi. Terkadang, justru
dengan masalah yang berat, mujizat besar itu akan
terjadi. Bahkan, Tuhan bisa menolong kita melalui
tangan-Nya secara langsung tanpa perantara. Oleh
karena itu, andalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya
penolong dalam hidup kita dan jangan bergantung
kepada manusia, karena manusia terbatas dan bisa
mengecewakan. Namun saat kita berserah hanya
kepada Tuhan Yesus, pertolongan dari atas akan Tuhan
datangkan bagi kita secara langsung. (LEW)

RENUNGAN
Tuhan bisa menolong kita melalui TANGAN-NYA
SECARA LANGSUNG.
APLIKASI
1. Hal-hal apakah yang membuat Anda menantikan
uluran tangan Tuhan sekarang ini?
2. Mengapa tangan Tuhan bisa secara langsung
menolong Anda?
3. Bagaimana Anda akan menantikan uluran tangan
Tuhan dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, setiap keadaan yang Engkau izinkan
kami alami dan hadapi, kami percaya Engkau sanggup
menolong kami. Bahkan, Engkau akan menolong kami
secara langsung melalui tangan-Mu yang penuh kuasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 19-21
Lukas 11:29-54

19 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MUJIZAT BESAR DI BALIK MASALAH BESAR
RHEMA HARI INI
2 Korintus 12:9b …justru dalam kelemahanlah kuasaKu menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku.
Kehidupan memang tak pernah lepas dari masalah
atau tantangan. Selama kita hidup, masalah itu akan
selalu ada. Terkadang saat mengalami masalah, kita
menjadi bimbang dan keraguan timbul dalam hati.
Sering kali kita pun menghadapi masalah dengan sikap
negatif dan penuh dengan keputusasaan, sehingga kita
sulit mencapai kemenangan atas persoalan tersebut.
Namun, jika kita renungkan kembali, kerap kali,
semakin besar masalah yang kita hadapi, di saat yang
sama, mujizat besar mengikuti tepat di belakangnya.
Seperti halnya yang dialami oleh Petrus saat di dalam
penjara. Alkitab mencatat malam sebelum Petrus akan
dihukum mati, malaikat Tuhan datang melepaskan
belenggunya, membutakan penjagaan berlapis serdadu
Roma, dan membuka pintu gerbang utama kota untuk
dapat meloloskan Petrus. Sehingga Petrus akhirnya

dapat kembali bersama para rasul yang lain untuk
melanjutkan Amanat Agung Tuhan Yesus (Kis. 12:4-17).
Kejadian yang sama juga dialami Paulus dan Silas saat
dipenjara di Filipi (Kis. 16:23-26). Dari kedua kejadian
ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di balik
masalah yang besar senantiasa tersedia mujizat
pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat.
Jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada di
masa yang penuh tantangan besar, pergumulan, dan
proses yang bertubi-tubi. Maka, percayalah bahwa
mujizat yang besar juga sedang terjadi dalam hidup
kita. Tetaplah berdiri teguh dalam iman, pelihara
pengharapan kepada Tuhan, dan bertumbuh dalam
kasih, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang
nyata dalam perjalanan hidup kita. Apa pun masalah
yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak akan
membiarkan kita jatuh hingga tergeletak dan akan
mengulurkan pertolongan dari atas. Justru, melalui
semua itu dan oleh rahmat Tuhan, kita akan muncul
sebagai pemenang!
RENUNGAN
MUJIZAT BESAR terjadi saat ada MASALAH yang
BESAR.

APLIKASI
1. Bagaimana respons Anda selama menghadapi
masalah yang besar dalam hidup Anda?
2. Menurut Anda, mengapa mujizat besar justru
terjadi saat ada masalah yang besar?
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat
tetap percaya bahwa ada mujizat besar di balik
masalah besar kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami berdoa untuk terobosan yang dari padaMu atas setiap pergumulan kami. Kami percaya
Engkau merancangkan yang terbaik di balik setiap
permasalahan yang kami hadapi. Apa pun yang kami
hadapi saat ini, sebesar apa pun masalah kami, tidak
akan membuat Engkau berhenti mengerjakan mujizat
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 22-24
Lukas 12:1-31

20 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MENANTIKAN PEROTOLONGAN TUHAN DENGAN
AKTIF
RHEMA HARI INI
Matius 7:7-8 "Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena
setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang
yang mencari, mendapat dan setiap orang yang
mengetok, baginya pintu dibukakan.
Ada dua orang bersaudara yang lahir dalam keluarga
miskin, tetapi sangat berbeda dalam menjalani
kehidupannya. Keduanya memiliki ego yang sama besar,
tetapi daya usaha mereka jauh berbeda. Dalam
melewati goncangan kehidupan, sang kakak tidak
melakukan apa-apa untuk memperbaiki situasi. Ia malah
sering mengutuki keadaan atau menyalahkan orang
lain. Namun sang adik menguatkan diri dengan tetap
berusaha dan berserah kepada Tuhan untuk hasil
akhirnya. Ia mempercayai pertolongan dari atas yang
Tuhan sediakan untuknya, tetapi ia juga memahami
bahwa dalam dunia diperlukan usaha dan tindakan
nyata untuk mencapai suatu tujuan.

Ya, beriman dan menantikan pertolongan Tuhan bukan
berarti kita hanya pasrah lalu berpangku tangan.
Berserah artinya tetap melakukan yang terbaik yang kita
bisa dan menyerahkan hasil akhirnya pada kehendak
Tuhan. Namun saat Tuhan justru seolah menutup pintupintu di hadapan kita, janganlah berputus asa. Sebab
ada fase ketika seseorang dididik Tuhan untuk
menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam rancangan
Tuhan sehingga tergenapi dalam hidupnya.
Bila saat ini ada di antara kita yang merasa telah
menjalani kehidupan yang sangat berat dan masa
depan tampak begitu gelap, mulailah mengingat Tuhan.
Pertolongan dari atas memang tidak selalu datang
ketika kita meminta, sebab rencana-Nya lebih besar dari
yang dapat kita pikirkan. Ada kalanya pertolongan tidak
datang karena Tuhan ingin membentuk karakter kita
terlebih dahulu. Saat kita tak dapat melihat jalan keluar
dan tak tahu apa lagi yang harus kita lakukan, tetaplah
berdoa meminta hikmat dan pengertian tentang
rencana-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa
terus berjalan dalam iman.
RENUNGAN
Mendapat PERTOLONGAN dari Tuhan TIDAK BERARTI
kita hanya PASIF DIAM saja tanpa berusaha.

APLIKASI
1. Bagaimana respons atau sikap Anda selama ini
dalam menantikan pertolongan Tuhan?
2. Menurut Anda, mengapa kita harus aktif berusaha
dalam masa menanti pertolongan Tuhan?
3. Bagaimana sikap Anda dalam meminta dan
menanti pertolongan dari Tuhan selama ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, pertolongan-Mu begitu nyata dan luar
biasa dalam hidup kami. Apa pun yang kami alami saat
ini, kami mau tetap percaya bahwa Engkau sanggup
menolong kami. Biar melalui hidup kami, nama-Mu
semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 25-26
Lukas 12:32-59

21 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
PERTOLONGAN TUHAN DI BALIK SEMUA
PERMASALAHAN KITA
RHEMA HARI INI
Ulangan 8:18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan,
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek
moyangmu, seperti sekarang ini.
Ada seorang anak kecil yang diajak pergi menonton
sebuah konser musik. Acara belum dimulai, panggung
masih tertutup tirai besar, anak ini bertanya-tanya ada
apa di balik tirai besar itu. Dengan diam-diam, ia
menyelinap naik ke panggung. Betapa takjubnya ia
ketika melihat sebuah piano megah di sana. Ia lalu
duduk di depan piano dan menekan tuts-tutsnya.
Kemudian nada-nada tidak beraturan terdengar oleh
seluruh penonton. Semuanya kaget. Petugas panggung
pun mengira pertunjukan sudah dimulai. Ia langsung
membuka tirai dan menyalakan lampu sorot tepat ke
arah piano utama di atas panggung. Kontan semua mata
memandang si anak kecil yang sedang asyik bermain
piano.

Setelah mengetahui apa yang terjadi, petugas panggung
itu bersegera menutup tirai kembali dan hendak
menghentikan si anak kecil. Namun, sang maestro yang
sesungguhnya menepuk bahunya dan melarangnya. Ia
berjalan dengan tenang ke pinggir panggung, menuju
sebuah piano lain yang terletak di sana dan mulai
memainkan piano tersebut mengiringi nada-nada tidak
beraturan dari permainan si anak kecil. Tak lama
kemudian, terdengarlah paduan harmoni yang sangat
indah dari keduanya. Permainan piano dari Sang
Maestro itu menutupi kesalahan-kesalahan dan
kekurangan dari permainan si anak kecil. Penonton pun
menyambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah.
Si anak ini terkejut, tetapi langsung tertawa bangga
mengira bahwa permainannyalah yang dikagumi oleh
semua orang. Ia tidak menyadari bahwa sesungguhnya
sang maestrolah yang pantas dan berhak menerima
semua pujian, tepuk tangan dan penghormatan itu.
Hal itu jugalah yang terjadi dalam hidup kita. Sepertinya
kita hebat, kita luar biasa, tetapi jangan pernah lupa,
ada Sang Maestro Agung yang berdiri di belakang kita,
mem-backup, menyempurnakan, dan menutup semua
kelemahan kita. Dialah yang memberikan kita
pertolongan dari atas bagi setiap permasalahan kita.
Sudah selayaknya semua penghormatan itu kita
kembalikan kepada Dia, Tuhan kita, Sang Maestro
Agung yang tidak pernah gagal. Haleluya!

RENUNGAN
Kita harus menyadari bahwa SEMUANYA karena
PERTOLONGAN Tuhan.
APLIKASI
1. Dalam hal apakah skill dan kemampuan Anda bisa
membawa Anda kepada keberhasilan?
2. Menurut Anda, seberapa peran Tuhan dalam setiap
keberhasilan Anda?
3. Komitmen apa yang bisa Anda buat untuk selalu
mengembalikan segala pujian dan hormat kepada
Tuhan? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah
membiarkan kami berjuang sendiri. Kami menyadari
bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat
memenangkan apa pun dalam hidup kami. Dan inilah
komitmen kami, ya Tuhan, untuk senantiasa
mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya
bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 27-29
Lukas 13:1-22

