


18 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MUJIZAT PEMBALIKAN TERBESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 3:23-24 Karena semua orang telah berbuat dosa 
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih 
karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus.  
 
Ada alasan mengapa Rasul Paulus menulis seperti yang 
ia tulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dengan 
menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa 
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ia bermaksud 
agar setiap orang sadar bahwa sejak jatuh dalam dosa, 
manusia dinyatakan sebagai orang yang tidak benar 
atau orang yang bersalah dan akan mendapat hukuman 
dari Allah. Selanjutnya, Rasul Paulus menjabarkan 
bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan. 
Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu 
diperoleh bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh 
kasih karunia, melalui pengorbanan Tuhan Yesus 
Kristus.  
 
Rasul Paulus menunjukkan dengan terang benderang 
bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang 
tidak berdosa. Itulah sebabnya, semua orang pastilah 



dihukum karena dosa-dosanya. Rasul Paulus terus 
mendorong supaya setiap orang sadar bahwa ia adalah 
orang berdosa, dikuasai dosa, dan tidak bisa 
melepaskan diri dari dosa, serta tidak dapat 
menyelamatkan diri dari murka Allah atas dosa. Oleh 
sebab itu, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi suatu 
perbuatan yang luar biasa, karena berdampak pada 
terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia. 
Yaitu, manusia yang tidak benar atau bersalah, telah 
dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan 
Yesus di kayu salib.  
 
Ya, kayu salib Kristus mengerjakan mujizat pembalikan 
terbesar dalam hidup manusia. Karena dengan 
kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita diselamatkan. 
Kita tidak akan cukup baik. Kita tidak akan pernah 
mencapai standar kesempurnaan-Nya. Karena itulah, 
kita sepatutnya mensyukuri bahwa Allah sudah 
menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Kita yang 
seharusnya tidak bisa melepaskan diri dari 
cengkeraman maut akibat dosa kemudian menjadi 
binasa, Tuhan angkat menjadi anggota keluarga 
Kerajaan-Nya. Yang perlu kita lakukan hanyalah 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi 
kita, dan kemudian mengerjakan keselamatan kita. Saat 
kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita pun 
akan mengalami pembalikkan permanen dalam hidup 
kita.   



RENUNGAN 
Kayu salib Kristus mengerjakan MUJIZAT PEMBALIKAN 
TERBESAR. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaiamana kayu salib Kristus 

dapat mengerjakan mujizat pembalikan terbesar? 
2. Sudahkah Anda menerima mujizat pembalikan 

terbesar dalam hidup Anda? 
3. Apa langkah yang akan Anda lakukan agar dapat 

mengalami mujizat pembalikan terbesar dalam 
hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan 
pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa itu 
semua bukanlah hal yang sia-sia. Namun, ada mujizat 
pembalikan yang besar yang Engkau kerjakan di balik 
itu semua. Sehingga kami memperoleh keselamatan 

dari pada-Mu. Terima kasih Tuhan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 8-9 
2 Korintus 3 

 
 

 



19 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEBANGKITAN-NYA MEMBAWA MUJIZAT 

PEMBALIKAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 8:9 Karena kamu telah mengenal kasih 
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh 
karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya 
kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya. 
 
Sebagai orang yang telah mengenal dan percaya 
kepada Allah, hidup kita tak berarti luput dari terjangan 
badai. Entah itu penyakit kronis, masalah dalam relasi, 
kehilangan pekerjaan, ditinggal orang yang kita kasihi, 
atau impian yang padam. Adakalanya, setiap 
permasalahan itu membuat kita sangat terpuruk dan 
keadaan kita seolah-olah berada di antara orang mati. 
Berbagai upaya mungkin telah kita tempuh, tetapi 
semua jalan serasa telah tertutup dan tak ada lagi yang 
bisa kita lakukan. 
 
Namun, jangan patah arang! Rhema hari ini 
mengingatkan bahwa kita tidak perlu lagi merasa 
seperti dikelilingi keadaan yang mati, sebab Tuhan 
yang kita sembah sudah bangkit dan menang atas 
segala sesuatu. Karena Tuhan siap mengerjakan 



MUJIZAT PEMBALIKAN melalui PASKAH ini. Dari sekian 
banyak mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus 
selama Dia melayani di dunia, kebangkitan-Nya dari 
kematian merupakan mujizat pembalikan terbesar di 
sepanjang sejarah umat manusia. Kuasa kebangkitan 
Kristus senantiasa bekerja di mana pun, kapan pun, 
dan apa pun masalah yang kita hadapi. Mujizat 
pembalikan sanggup membakar semangat kita lagi, 
mengobarkan harapan atas apa yang kita anggap 
mustahil terjadi, dan membangkitkan kembali segala 
sesuatu yang telah mati dalam hidup kita.  
 
Oleh karena itu, jika saat ini sebagian dari kita ada yang 
merasa beberapa aspek dalam hidup kita mulai mati, 
mungkin finansial kita, pekerjaan, keluarga, kesehatan, 
bahkan pelayanan, percayalah bahwa paskah akan 
mendatangkan mujizat pembalikan permanen. Tetap 
pandang Yesus dan berharap hanya kepada-Nya. Saat 
kita percaya dan mengimani bahwa mujizat 
pembalikan pasti terjadi dalam hidup kita, maka kita 
akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar 
biasa dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Tuhan siap mengerjakan MUJIZAT PEMBALIKAN 
melalui PASKAH ini. 
 
 



APLIKASI 
 
1. Apakah Anda pernah mengalami mujizat 

pembalikan yang permanen sampai sekarang?  
2. Mujizat pembalikan apa yang Anda harapkan 

terjadi dalam hidup Anda? 
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya bisa 

mengalami mujizat pembalikan yang permanen? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap mujizat 
pembalikan permanen yang sudah Engkau sediakan 

bagi kami. Melalui paskah tahun ini biarlah kami boleh 
menerima mujizat pembalikan itu. Sehingga hidup 

kami menjadi saksi dan semakin memuliakan nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 10-12 
2 Korintus 4 

 
 
 
 
 



20 APRIL 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
JALAN UNTUK MENGALAMI PEMBALIKAN KEADAAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku 
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka 
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 
mereka, serta memulihkan negeri mereka.  
 
Berbagai kesulitan dan penderitaan sering kalinya 
adalah akibat pemberontakan dan hidup yang 
menyimpang dari ketetapan Tuhan. Itulah yang dialami 
bangsa Israel. Hasil ladang mereka sangat 
mengecewakan, alias tak menghasilkan panen seperti 
yang diharapkan karena diserang berbagai jenis 
belalalang. Gandum dan jelai mereka musnah, pohon 
anggur mengering, pohon ara, delima, apel, dan segala 
pohon di padang mengering. Bisa dibayangkan betapa 
menderitanya mereka. Umat Israel benar-benar berada 
di titik terendah dan seperti sudah tidak memiliki 
pengharapan lagi. Namun, penderitaan yang Tuhan 
izinkan atas bangsa Israel tidaklah berarti bahwa Tuhan 
tidak mengasihi atau berlaku kejam terhadap mereka. 
Yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka sadar dan 
berbalik pada jalan-jalan-Nya.  



Ada banyak kisah di Alkitab yang menceritakan 
bagaimana Tuhan mengingat janji yang difirmankan-
Nya, seperti kepada Salomo dalam ayat rhema kita hari 
ini. Bagaimana ketika bangsa Israel dan juga Yehuda, 
menyadari kesalahan mereka, menyesali, dan berbalik 
mencari wajah Tuhan, maka Dia senantiasa akan 
mengampuni, menolong, dan memulihkan keadaan 
mereka.  
 
Saat ini, jika kita berpikir telah lelah menanti janji Tuhan. 
Jika kita memutuskan hendak melakukan dengan cara 
kita, yang kita pikir lebih cepat, lebih baik, dan lebih 
memuaskan. Atau justru kita sedang terbuai dengan 
keadaan serba nyaman, sehingga kita mulai melupakan 
Tuhan, ingatlah, bahwa berjalan menyimpang dari jalan-
Nya Tuhan pasti berujung pada penderitaan. Keadaan 
tidak akan menjadi lebih baik, tetapi justru akan 
membawa kita pada berbagai-bagai masalah dan 
kesulitan. Segeralah ambil keputusan untuk berbalik 
kepada Tuhan kita yang baik dan setia.  Kembali pada 
tangan kasih dan anugerah-Nya. Sebulat komitmen kita 
untuk tidak lagi akan berbalik arah dari Tuhan, Tuhan 
pun akan mengubahkan dan membalikkan keadaan kita 
yang tidak baik secara permanen. Hidup kita akan terus 
naik, terus berubah, terus makin luar biasa. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
BERBALIKLAH kepada Tuhan dan alamilah PEMBALIKAN 
KEADAAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang sering kali membuat orang 

berbalik dari jalan kebenaran dan meninggalkan 
Tuhan?  

2. Pernahkah Anda mengalaminya? Apa yang terjadi 
ketika Anda menjauh dari Tuhan?  

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk 
menantikan mujizat pembalikan dari Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih 
setia-Mu yang begitu besar. Dengan cara-Mu yang 

ajaib, Engkau senantiasa mengarahkan kami berbalik 
kepada-Mu saat kami menjauh dan terhilang. 

Materaikan komitmen kami, Tuhan. Biarlah kami juga 
setia mengiring-Mu dalam segala keadaan. Kami 

percaya Engkau berkuasa mengubah dan membalikkan 
semua yang buruk menjadi berkat dan kebaikan bagi 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 13-15 

2 Korintus 5 



21 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KONSISTEN MAJU DALAM KEHIDUPAN BARU 

SETELAH BERTOBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:10 dan telah mengenakan manusia baru yang 
terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh 
pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya;  
 
Samuel Kaboo Morris lahir di Liberia, Afrika Barat. Ia 
adalah seorang pangeran pertama dari raja suku Kru. 
Satu hari ia berhasil melarikan diri dari sekapan musuh 
dan sampai di Monrovia, tepatnya di kebun kopi 
seorang Kristen. Pemilik kebun kopi itu mengajaknya ke 
gereja. Setelah mendengar kisah pertobatan Rasul 
Paulus, Kaboo akhirnya dibaptis dengan nama Samuel 
Morris. Ia sangat antusias dan bertekun dalam 
komunitas Kristen. Keinginan yang kuat untuk belajar 
firman Tuhan mendorongnya pergi ke New York. Di atas 
kapal ia mempertobatkan seluruh penumpang dan 
awak kapal yang ada. Malam pertama di New York, ia 
membawa dua puluh orang kepada Kristus dan 
menghadiri ibadah bersama Stephen Merrit.  
 
Kisah Samuel Morris hampir mirip dengan kisah Paulus. 
Saulus dulunya adalah orang yang jauh dari Tuhan. 



Sampai akhirnya Tuhan Yesus menjumpainya dan ia 
mengalami pertobatan. Pada awalnya, banyak orang 
yang meragukan pertobatannya. Mungkin ada yang 
berpikir pertobatannya hanya pura-pura, tetapi Paulus 
membuktikan bahwa perubahan hidupnya bukan hanya 
fenomena sesaat saja. Saulus mengganti namanya 
menjadi Paulus dan berjuang sungguh-sungguh dalam 
Tuhan, sampai akhirnya ia menjadi berkat dan dipakai 
Tuhan secara luar biasa, bahkan sampai akhir hidupnya, 
ia berhasil menyelesaikan pertandingan imannya 
sebagai raksasa iman yang permanen. 
 
Teladan yang luar biasa dari kehidupan Paulus, sudah 
barang tentu menjadi inspirasi bagi kita semua. Setelah 
kita mengalami pertobatan, seharusnya kita pun 
berjuang untuk berubah dan berbuah bagi Tuhan. 
Pertobatan kita harus membuat kita berbalik dari cara 
hidup kita yang lama, berusaha untuk mengerjakan apa 
yang menjadi perintah Tuhan, dan berbuah bagi 
pekerjaan Tuhan. Saat kita terus berusaha dan pantang 
menyerah, maka Tuhan akan mengadakan mujizat 
pembalikan secara permanen dalam hidup kita. 
 
 
RENUNGAN 
Setelah mengalami pertobatan, TERUSLAH MAJU dalam 
kehidupan baru. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana kehidupan Anda selama ini setelah 

mengalami pertobatan?  
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

terus maju dalam kehidupan baru setelah 
mengalami pertobatan? 

3. Bagaimana Anda mengimplementasikan renungan 
hari ini dalam kehidupan Anda sehari-hari? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dan kasih 

setia-Mu bagi kami. Sehingga kami bisa mengalami 
pertobatan yang sejati. Ajar kami untuk dapat terus 
maju dalam kehidupan baru dan biarlah hidup kami 
senantiasa menjadi saksi kemuliaan-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 16-18 
2 Korintus 6 

 
 
 
 
 
 
 



22 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI HIDUP DALAM ROH 

 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging.  
 
Menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya 
kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau turut 
terlibat dalam pelayanan. Kita harus mau hidup dalam 
Roh dan dipimpin Roh Kudus.  Kalau tidak, kita akan 
berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan 
kekuatan sendiri, dan selama kita mengandalkan 
kekuatan sendiri kita, kegagalan akan menanti kita saat 
kita menjalani hidup kekristenan.  Itu sebabnya, 
penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin Roh 
Kudus, artinya dengan sadar kita menundukkan diri 
pada kehendak Tuhan. 
 
Bagaimana agar kita bisa hidup dalam Roh?  Sederhana 
saja, mulailah hari kita dengan doa dan menerapkan 
firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jelas dalam 
rhema hari ini, Rasul Paulus mengingatkan, “… 
hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging.” Hidup dalam Roh Kudus berarti kita 
bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan apabila 



langkah kita mulai menyimpang dari firman 
Tuhan.  Benar, setiap orang pasti punya banyak 
kelemahan, tetapi ketika kita memberi diri untuk 
dipimpin Roh Kudus, maka Dia akan berkarya dalam 
kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi 
segala sesuatu.  
 
Semakin kita hidup dipimpin Roh Kudus, semakin kita 
memiliki kepekaan rohani. Oleh karena itu, jika kita 
rindu hidup kita dalam Roh dan dipimpin oleh Roh 
kudus, ambillah komitmen untuk mengisi hidup kita 
setiap hari dengan firman Tuhan. Ibarat rumah yang 
harus terus disapu dan dibersihkan agar bebas dari 
segala kotoran dan debu, tidak cukup hanya sekali 
dibersihkan dan akan bersih selamanya. Demikian juga 
dengan membersihkan dan pikiran kita dari segala 
kejahatan serta keinginan daging, tidak bisa hanya 
sekali baca firman Tuhan saja. Kita membutuhkannya 
setiap hari! Saat pikiran dan hati kita bisa tetap bersih 
di hadapan Tuhan, kita pun akan mengalami mujizat 
pembalikan permanen di hidup kita. 
 
 
RENUNGAN 
Dengan terus-menerus mengisi hidup dengan firman 
Tuhan, maka kita bisa HIDUP DALAM ROH. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda hidup dalam Roh dan dalam 

pimpinan Roh Kudus selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus mengisi hidup 

dengan firman terus-menerus? 
3. Bagaimana cara Anda agar senantiasa konsisten 

mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk jamahan-Mu atas hati kami 

agar menjadi tanah yang subur dan mudah percaya 
atas firman-Mu. Kami rindu hidup kami dipenuhi Roh 

Kudus dan senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. 
Sehingga kami tidak salah arah dan hidup kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 19-21 
2 Korintus 7 



23 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENJAGA HIDUP TETAP KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua 
orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan 
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 
 
Seorang pelayan Tuhan menuliskan pengalaman 
pahitnya terjatuh ke dalam dosa perselingkuhan. 
Kehidupannya porak-poranda; istri dan anak-anaknya 
meninggalkannya. Ia mengakui, perselingkuhan itu 
buah dari kecanduan akan pornografi yang 
membelenggunya sejak muda. Ia menutup 
kesaksiannya dengan berkata, "Seandainya saya bisa 
mengendalikan diri dan berkata 'tidak' pada godaan 
pertama dari pornografi waktu saya masih muda, saya 
tentu tidak akan terpuruk sejauh ini sekarang!"  

 

Kecanggihan dan kemajuan teknologi saat ini membuat 
kita bisa masuk menjelajah ke mana saja yang kita 
inginkan. Jika tidak hati-hati, dosa sudah mengintip dan 
bisa menyeret kita masuk ke dalamnya, sehingga kita 
akan membuat hidup kita tidak kudus di hadapan 
Tuhan. Bukankah tubuh kita ini adalah Bait Allah? 
Sehingga, penting sekali bagi kita untuk tidak 



mencemari tubuh kita dengan hal-hal duniawi yang bisa 
membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hal itu termasuk 
merokok, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, 
pornografi, perjudian, perselingkuhan, dan banyak hal 
lain yang bisa membuat kita tidak kudus di hadapan 
Allah.  
 
Penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa Tuhan 
yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Karenanya, 
kita pun harus senantiasa kudus saat menghampiri-Nya. 
Oleh karena itu, kita harus selalu bisa menjaga hidup 
dalam kekudusan sepanjang hidup kita. Baik dalam 
perkataan, pikiran, apa yang kita lihat, dan sebagainya. 
Semua itu agar kita tidak mudah terjatuh dalam dosa 
dan mempermalukan Tuhan.  Maka, saat kita bisa 
sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kita akan 
melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat 
pembalikan permanen dalam hidup kita. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Hiduplah dalam KEKUDUSAN. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah hidup dalam kekudusan? Jika 

sudah atau belum, mengapa? 
2. Apa yang menjadi tanda bahwa Anda sudah hidup 

dalam kekudusan? 
3. Bagaimana cara Anda agar bisa selalu hidup dalam 

kekudusan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami rindu hidup seturut kehendak-Mu 
dan sesuai firman-Mu. Mampukanlah kami untuk 
selalu menjaga kekudusan hidup kami baik dalam 

pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biar melalui 
hidup kami, nama-Mu semakin ditinggikan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 22-24 
2 Korintus 8 



24 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEKUATAN DALAM KETAATAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 2:8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di kayu salib. 
 
“Kamu yakin enggak mau ikutan, Ren? Semuanya pada 
beli, lho,” bujuk salah seorang teman sekelas Rena. 
Sambil menggigit bibirnya, Rena menggeleng cepat. Ia 
tahu, dengan tidak ikut membeli soal dan kunci jawaban 
Ujian Nasional seperti teman-teman lainnya, itu berarti 
nilainya tidak akan sebaik mereka, begitu pula dengan 
peringkatnya. Padahal, hasil ujian kali ini akan menjadi 
bahan pertimbangan beasiswa luar negeri yang 
diincarnya. Namun, ia tidak ingin melakukan yang salah 
di mata Tuhan. Hari-hari ujian pun berlalu dan hasilnya 
diumumkan. Seperti yang Rena duga, peringkatnya di 
bawah teman-temannya yang curang. Ia menangis 
semalaman, tetapi ia tetap percaya. Keesokan harinya, 
tiba-tiba saja sekolah mengumumkan mengenai 
kebocoran soal Ujian Nasional dan penyelidikan untuk 
menemukan siapa yang sudah melakukan kecurangan. 
Pada akhirnya, teman-teman Rena dikenai sanksi dan 



Rena pun lulus dengan meraih peringkat pertama di 
sekolahnya.   
 
Ya, sering kalinya apa yang benar dan yang Tuhan 
kehendaki terasa pahit saat dijalani. Sementara orang 
lain melalui jalan yang mudah, nyaman, dan enak, jalan 
yang harus kita lewati terasa curam, berbatu-batu, 
bahkan berduri. Kita pun seolah-olah tertinggal jauh dari 
orang-orang dunia ini. Tak jarang, perasaan kalah dan 
lemah menghampiri. Namun, jangan pernah menyerah. 
Ingatlah bagaimana ketika Yesus ditangkap, diadili, 
disiksa, digiring ke Bukit Golgota, dan kemudian disalib 
sampai mati. Bukankah dari sudut pandang dunia, Yesus 
seakan-akan kalah telak? Akan tetapi, di hari ketiga, 
kekalahan itu Tuhan balikkan menjadi kemenangan 
mutlak. Yesus bangkit dan dimuliakan.  
 
Pembalikan keadaan itu juga bisa Tuhan kerjakan dalam 
hidup kita. Bahkan sudah Tuhan rencanakan jauh 
sebelum berbagai kesulitan besar mendera hidup kita. 
Percayalah pada hati-Nya. Tetaplah setia dan taat dalam 
mengikuti kehendak-Nya. Bahkan saat Tuhan sudah 
mengerjakan mujizat pembalikan atas hidup kita, 
tetaplah taat sampai akhir, maka Tuhan akan 
mengerjakan pembalikan permanen bagi kita. (MV.L) 
 
 
 



RENUNGAN 
Yesus wafat di kayu salib BUKAN karena Dia LEMAH, 
tetapi karena Dia TAAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah arti ketaatan kepada Tuhan bagi Anda?  
2. Mengapa Anda perlu taat sampai akhir kepada 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa taat pada kehendak Tuhan di 

hidup Anda sampai akhir? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami apabila kami masih 
sering tergoda untuk menyerah pada berbagai 

permasalahan yang kami hdapi dan juga arus dunia ini. 
Pimpinlah kami, agar kami bisa melalui semua hal yang 
harus kami jalani saat ini. Kami percaya, Engkau yang 
akan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa 

keluar dari semua kesulitan kami dan mujizat 
pembalikan itu Engkau kerjakan dalam hidup kami. 

Sehingga kami pun dapat mempermuliakan nama-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 25-26 
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