29 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TAK PERNAH SENDIRIAN
BACAAN HARI INI
Mazmur 62:1-13
RHEMA HARI INI
Mazmur 62:9 Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai
umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah
ialah tempat perlindungan kita.
Kintan adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Hanya
saja, jarak usianya dengan kakak-kakaknya sangatlah
jauh. Kedua kakaknya sudah kuliah ke luar kota ketika
ia masih duduk di bangku Sekolah Dasar, sehingga ia
tidak memiliki teman bermain di rumah. Sekalipun
mempunyai kakak, tetapi Kintan selalu merasa seperti
anak tunggal. Kedua orangtuanya pun bekerja dari pagi
sampai sore. Setiap harinya ia berangkat dan pulang
sekolah sendiri. Sesampainya di rumah, ia hanya
berdua saja dengan pembantu rumah tangganya.
Kintan sering merasa kesepian. Ia seperti tidak memiliki
siapa-siapa di dunia ini.
Suatu hari, ia diajak temannya untuk ke gereja dan
mengikuti komsel. Ia pun mulai mengenal Tuhan Yesus

secara pribadi. Sejak itu, setiap kali merasa sendirian, ia
memilih untuk mendengarkan video-video khotbah
atau masuk saat teduh. Di situlah ia mendapatkan
kedamaian dan keteduhan dalam hatinya. Ia tahu
bahwa ia punya Yesus yang tinggal dalam hatinya, dan
ia sadar bahwa ia tidak pernah sendirian.
Di dalam hidup kita, pasti kita pernah merasakan
kesepian. Sebagai manusia, sangatlah wajar kita
merasa sendirian. Namun jangan biarkan perasaan itu
mengambil alih kita. Sebaliknya, saat kita merasa
kesepian, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian.
Karena ada Tuhan Yesus yang dalam hati kita dan
selalu bersama-sama dengan kita. Segeralah datang
kepada Tuhan, carilah Dia dan masuklah dalam hadiratNya, maka hadirat-Nya yang membawa damai
sejahtera itu yang akan mengusir segala kesepian dari
hati kita. Segala luka dalam batin kita pun akan dibalutNya dan kita akan mengalami mujizat kesembuhan
batin.
RENUNGAN
Meski kita merasa SENDIRIAN, sadarilah bahwa Yesus
SELALU BERADA DEKAT kita dan HADIRAT-NYA dapat
MENGUSIR KESEPIAN dari hati kita.

APLIKASI
1. Pernahkah Anda merasa kesepian? Apakah
penyebabnya?
2. Menurut Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan
ketika Anda merasa kesepian?
3. Bagaimana Anda dapat datang kepada Yesus
ketika Anda merasa sendirian?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih Engkau sudah tinggal dalam hati
kami dan senantiasa ada untuk kami. Kami tahu kami
tidak akan merasa sendirian lagi karena kami memiliki
Engkau, dan kami tahu hadirat-Mu dapat mengusir
segala kesepian dari dalam hati kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mikha 1-3
Wahyu 11

30 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PRIBADI YANG MENERIMA PERBEDAAN KITA
BACAAN HARI INI
1 Samuel 16:1-13
RHEMA HARI INI
1 Samuel 16:7 Bukan yang dilihat manusia yang dilihat
Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi
TUHAN melihat hati."
Menjadi berbeda tidak selalu menyenangkan. Meski
dunia ini diwarnai dengan begitu banyak hal yang
berbeda, tetapi lingkungan tempat kita tinggal tidak
selalu menerima perbedaan yang ada. Kalau kita
memiliki pemikiran atau perilaku yang berbeda, tidak
jarang kita pun dicap sebagai orang aneh. Dalam film
“I, Robot”, diceritakan tentang Sonny, android yang
begitu berbeda dengan robot-robot setipenya. Sebagai
sebuah mesin, ia memiliki perasaan dan emosi. Ia juga
bisa bermimpi dan menggambar maha karya. Ia bahkan
memiliki kehendak bebas. Akibatnya, ia bukan hanya
dipandang sebagai anomali, tetapi sebuah ancaman
besar. Saat hendak dimusnahkan, ia memandangi
robot-robot lainnya dengan sedih dan berkata,

“Mereka terlihat sepertiku … tapi tak satu pun dari
mereka adalah aku. Benar kan, Dokter?”
Ya, ketika kita berbeda dengan orang-orang di
sekeliling kita, kerap kali kita pun menjadi sosok yang
disingkirkan dan terasing. Meski kita mencoba untuk
menyamakan diri dengan yang lainnya hanya untuk
sebuah penerimaan, rasa sepi itu tetap menghampiri.
Mengapa tak ada seorang pun yang mau menerima
kita apa adanya? Mengapa tak ada seorang pun yang
bisa memahami isi hati kita? Sendiri maupun beramairamai, pada akhirnya sama saja.
Melanjutkan kisah di atas, Dokter yang menangani
Sonny lalu menjawab, “Ya, Sonny. Kamu benar. Kamu
itu unik.” Ternyata, meski Sonny merasa tertolak, ada
orang-orang
yang
mengerti
dan
menerima
perbedaannya. Begitu pula dengan kita. Seberapa pun
kita berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita, ada
satu Pribadi yang begitu memahami kita. Tak peduli
bagaimanapun orang lain menilai kita berdasarkan apa
yang tampak di permukaan, Tuhan peduli pada isi hati
kita yang terdalam. Biarlah apa yang Tuhan temukan
dalam hati kita, menyenangkan hati-Nya. Biarlah kita
menjadi seperti Daud, yang ditolak semua orang,
bahkan oleh keluarga dan orangtuanya sendiri, tetapi
dipilih oleh Tuhan. (MV.L)

RENUNGAN
Kita boleh merasa BERBEDA dan seolah TAK ADA
SEORANG PUN yang mengerti kita, tetapi ADA TUHAN
yang mengenali SELUK-BELUK HATI kita.
APLIKASI
1. Dalam hal apakah Anda merasa berbeda dengan
orang-orang lainnya? Bagaimana hal itu
mengganggu keseharian Anda?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan bisa menerima
perbedaan Anda?
3. Bagaimana Anda dapat menerima kondisi Anda
yang berbeda dan melibatkan Tuhan dalam segala
perbedaan Anda dengan orang lain?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah
pencipta kami. Engkau mengenali segala perbedaan
kami dan bahkan, perbedaan kamilah yang menjadikan
kami begitu berharga di mata-Mu. Kami percaya, apa
pun pandangan orang lain kepada kami saat ini dan
bagaimanapun kami merasa tentang diri kami sendiri,
kami sungguh berharga dan semua perbedaan itu
memiliki tujuan yang mulia dalam rancangan besarMu. Pulihkan hati kami, Bapa, dan pakailah kami
seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mikha 4-5
Wahyu 12

31 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
TUHAN SELALU PEDULI HAL TERKECIL
DALAM HIDUP KITA
BACAAN HARI INI
Filipi 4:2-9
RHEMA HARI INI
Filipi 4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur.
Kuliah merupakan masa yang sangat dinantikan Lisa. Ia
pun memulai hari pertamanya dengan status sebagai
seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri
pilihannya. Perasaan senang, takut, kuatir, dan cemas
bercampur aduk dalam hatinya. Namun ia tak sabar
untuk segera menjalani masa-masa kuliahnya. Tak
disangka, teman-teman barunya terlalu memilih-milih
teman dan mengabaikan beberapa orang lainnya.
Sehingga Lisa disisihkan dan tidak dipedulikan
keberadaannya.

Awalnya Lisa mencoba biasa-biasa saja. Ia pun
menyibukkan diri dengan ikut berbagai kegiatan di
kampusnya, mulai dari klub bola basket, teater, dan
pencinta alam. Namun, tetap saja ia merasa asing
ketika berkumpul dengan teman-teman sekelasnya.
Hingga suatu kali, hati kecil Lisa mengingatkan bahwa
meskipun orang tidak mempedulikannya, ia memiliki
Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengannya
dalam keadaan apa pun. Semenjak itu, Lisa tidak terlalu
memikirkan bagaimana teman-temannya bersikap
terhadapnya. Ia hanya fokus kuliah, belajar, dan selalu
mendekatkan diri pada Tuhan. Lisa pun mulai ikut
kegiatan persekutuan di kampusya dan banyak teman
baru yang dimilikinya.
Bisa saja kita juga mengalami seperti yang dialami Lisa
atau mungkin lebih dari itu. Kita merasa tidak ada
orang yang memperhatikan dan mempedulikan kita.
Seolah-olah kita harus berjuang dan menghadapi
semuanya sendiri. Namun, ketahuilah, di saat kita
merasa kesepian karena semua orang sibuk dan tidak
memperhatikan kita, itu adalah momen terbaik bagi
kita untuk mendekat kepada Tuhan dan menyadari
bahwa Tuhanlah yang selalu ada untuk kita. Tuhan

selalu punya waktu untuk kita dan Dia selalu peduli
kepada kita, bahkan hal-hal terkecil pun Dia
perhatikan. Oleh karena itu, janganlah berkecil hati dan
semakin mendekatlah kepada Tuhan karena Dia Allah
yang selalu mempedulikan kita. Dia bukan hanya akan
membantu kita mengatasi kesepian tetapi juga
mendatangkan mujizat kesembuhan batin dalam hidup
kita. (LEW)
RENUNGAN
Mungkin
kita
merasa
TIDAK
ADA
YANG
MEMPERHATIKAN dan PEDULI pada kita, tetapi Tuhan
SELALU PEDULI pada HAL-HAL TERKECIL dalam hidup
kita.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda merasa tidak ada orang yang
memperhatikan dan peduli dengan Anda? Jika ya
atau tidak, mengapa?
2. Mengapa Tuhan selalu peduli, bahkan pada hal-hal
terkecil dalam hidup Anda?
3. Bagaimana cara Anda menghadapi jika ada yang
tidak memperhatikan dan mempedulikan Anda ?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada
buat kami. Engkau selalu memperhatikan hal sekecil
apa pun dalam hidup kami. Kami percaya, saat tidak
ada yang memperhatikan dan mempedulikan kami,
Engkau selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mikha 6-7
Wahyu 13

01 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MOMEN TERBAIK UNTUK MEMBANGUN KEINTIMAN
DENGAN TUHAN
BACAAN HARI INI
Hosea 6:1-11
RHEMA HARI INI
Hosea 6:3 Marilah kita mengenal dan berusaha
sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul
seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi."
Tidak punya teman, ditinggal pasangan, maupun
ditinggal orang yang dikasihi pulang ke rumah Bapa
adalah momen yang sangat tidak menyenangkan untuk
dilewati. Rasa sepi menyeruak di relung hati, membuat
hidup serasa tiada warna. Tiada arti. Hampa dan
kosong. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus
bagaimana. Itulah yang dirasakan setiap jiwa yang
mengalaminya.
Hal serupa juga pernah dialami Ester ketika ditinggal
pergi suami yang sangat ia kasihi. Kekosongan begitu ia
rasakan. Air mata terus mengalir membasahi pipi
setiap kali mengingat suaminya. Untuk mengisi

kekosongan, ia mulai memutar lagu-lagu rohani.
Berharap hatinya boleh sedikit terhibur. Ia juga
mencoba melangkah ke Pondok Daud, tempat pujian
dan penyembahan dinaikkan sepanjang waktu. Ester
sangat bersyukur dengan adanya Pondok Daud. Setiap
kali ia butuh kekuatan dan penghiburan, Pondok Daud
menjadi tempat favorit, tempat ia bisa mencurahkan isi
hati, kesepian, kekosongan, dan kerinduannya akan
suaminya di hadapan Tuhan, selain di kamarnya
sendiri. Ia merasakan kasih Tuhan begitu manis dan
kental. Kasih yang sanggup mengusir semua
kekosongan dan kesepian dalam hatinya setiap berada
dalam hadirat Tuhan.
Ya, tidak selamanya kesepian adalah hal yang bersifat
negatif. Di balik setiap kesepian yang Tuhan izinkan
terjadi di hidup kita, Tuhan punya maksud dan rencana
yang baik. Gunakan setiap kesepian kita untuk datang
pada Tuhan. Entah itu secara pribadi dengan Tuhan di
rumah maupun ke pondok Daud. Jangan lari kepada
yang lain. Maka kita pasti akan dengan sangat mudah
bertemu dengan Tuhan, seperti fajar dan hujan pada
akhir musim. Kita akan menemukan bahwa kesepian
adalah momen terbaik untuk kita membangun
keintiman dengan Tuhan. Kita dapat benar-banar
merasakan hanya Tuhanlah yang bisa menjadi sahabat
sejati yang paling mengerti isi hati kita. Pribadi yang

paling mengenal isi hati kita dan sanggup memberikan
mujizat kesembuhan batin yang kita butuhkan.
RENUNGAN
KESEPIAN
adalah
MOMEN
TERBAIK
MEMBANGUN KEINTIMAN dengan Tuhan.

untuk

APLIKASI
1. Mengapa kesepian menjadi momen terbaik untuk
Anda dapat membangun keintiman dengan
Tuhan?
2. Menurut Anda, adakah dampak positif dari setiap
kesepian yang terjadi di hidup Anda? Jika ada,
coba ceritakan?
3. Bagaimana caranya agar setiap kesepian yang
Anda alami tidak membuat Anda terpuruk dan
semakin terluka, tetapi justru mendapatkan
mujizat kesembuhan bagi batin Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih atas hadirat-Mu yang
selalu memberikan kedamaian dan kelegaan di hati
kami. Ajar kami, ya Roh Kudus, dan ingatkan kami
untuk selalu mencari dan datang pada Tuhan dalam
kesepian kami. Agar kami boleh berjumpa dengan-Mu
dan menerima mujizat kesembuhan batin. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Nahum
Wahyu 14

02 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENDEKATLAH KEPADA TUHAN
BACAAN HARI INI
Lukas 15:11-32
RHEMA HARI INI
Lukas 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada
bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah
melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas
kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu
merangkul dan mencium dia.
"Iaan ... jangan main kotor-kotoran ya, baju barumu
warna putih," teriakan ibu terdengar dari dapur ketika
Ian berpamitan. "Iya ... iya ... Bu," sahut Ian sambil
berlari. Begitu keluar halaman, Ian segera menuju
lapangan untuk bermain bola bersama temantemannya. Saat asyik bermain, Ian tersandung dan
jatuh di atas genangan air. Separuh baju dan celananya
kotor berlepotan lumpur. Hati Ian langsung kecut
membayangkan wajah marah ibunya. Tak berapa lama,
hujan turun dengan lebatnya. Teman-teman Ian pun
berlarian pulang ke rumah masing-masing, tetapi ia
sengaja berhujan-hujanan di tengah lapangan. Ia
berharap bajunya bisa bersih oleh siraman air. Namun

noda lumpurnya malah meluas. Ian semakin takut
pulang. Sendirian ia menangis di lapangan, kedinginan
dan kesepian.
Sementara itu ibu Ian cemas menunggu-nunggu
kepulangan anaknya Hujan begitu lebat dan hari
semakin gelap. Hampir saja ibu Ian pergi mencari
anaknya ketika dilihatnya Ian berjalan di tengah hujan.
Sambil berlari membawa payung, ia menjemput Ian.
"Maaf, Ibu, baju Ian kotor sekali. Ian jatuh tadi," isak
Ian. Ibu merangkul dan mengajaknya pulang. Begitu
tiba di rumah, Ibu langsung membuka pakaian Ian dan
menyediakan air panas untuk mandi. Sup ayam dan teh
hangat disiapkan pula di meja.
Saat kita jauh dari Tuhan, perasaan kesepian dan
sendirian akan merasuki hati kita. Mungkin kita takut
untuk mendekat karena merasa telah melakukan
kesalahan, tetapi sadarilah, Tuhan begitu mengasihi
kita. Seperti perumpamaan anak bungsu yang
terhilang, sebesar apa pun kesalahan anak, Bapa akan
selalu mengasihi anak-Nya. Bapa sangat rindu untuk
dekat dan mencurahkan kasih-Nya pada kita. Dia ingin
menolong kita, membela, dan menyertai kita. Dia
selalu membuka tangan-Nya lebar-lebar dan
menyambut kita dengan sukacita. Jadi, jangan ragu
untuk mendekat pada Tuhan. Buka hati dan rasakan
serbuan
kasih
Allah
yang
menghangatkan,

menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan, dan
membangkitkan kita. Kesepian akan sirna dari hati kita
dan kita bisa menerima mujizat kesembuhan batin
dari-Nya. (PF)
RENUNGAN
Sementara kita MENDEKAT kepada Tuhan, sadarilah
bahwa Tuhan juga BERLARI MENDEKAT kepada kita.
APLIKASI
1. Hal atau situasi apa yang membuat Anda merasa
jauh dari Tuhan?
2. Mengapa Anda perlu mendekat kepada Tuhan saat
Anda merasa jauh dari-Nya?
3. Bagaimana Anda dapat mendekat kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Bapa
yang teramat baik seperti Engkau. Maafkan bila kami
sering kali tidak menyadari, merasa kesepian, dan
seorang diri menanggung semua beban persoalan.
Sekarang kami tahu, Engkau selalu bersama kami, Kau
melihat, mengerti semua yang terjadi, dan mau
menolong kami. Kami tidak pernah sendiri. Terima
kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Habakuk
Wahyu 15

03 AGUSTUS2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MENABUR KASIH DALAM MOMEN KESEPIAN
BACAAN HARI INI
Galatia 6:1-10
RHEMA HARI INI
Galatia 6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan
menuai, jika kita tidak menjadi lemah.
Dr. Richard Blaylock memiliki reputasi kelas satu
sebagai manajer yang kompeten dan dokter klinik yang
ahli. Meski demikian, ketika rumah sakitnya bergabung
dengan manajemen yang baru, administrator yang
baru dengan segera melucuti Rick dari tugas-tugas
administrasinya. Rick merasa disingkirkan. Ide-idenya
diabaikan dan keahliannya tidak diakomodasi. Ia tetap
bertahan dengan sistem baru itu selama lima tahun,
tetapi optimismenya segera tergantikan rasa marah,
terluka, dan kesepian. Ketika ia pensiun dini setelah
mengabdi dalam waktu yang panjang, ia tidak
menerima ucapan terima kasih yang layak atas
kontribusinya. Rick mengatakan, "Saya merasa sedih
dan kecewa selama kira-kira sebulan." Lalu ia

memutuskan untuk melepas kekecewaannya. Ia
mendengar tentang sebuah rumah sakit di pinggiran
kota yang memerlukan dokter relawan. Tak lama
kemudian, ia tidak hanya terdaftar sebagai dokter,
tetapi juga administrator. Dua tahun kemudian
pendapatan rumah sakit itu membaik, para perawat
yang baik bergabung, dan rumah sakit itu segera
menjadi rujukan favorit.
Ketika seseorang merasa kepentingannya tidak
terakomodasi, keberadaannya diabaikan. Tersingkir
dan tertolak. Banyak orang kemudian akan menarik diri
dan menjadi pasif. Kalau berlarut-larut, ia akan
terjebak dalam kesepian dan mengisolasi diri. Hilang
potensi diri, gagal rencana Tuhan dalam hidupnya.
Rhema hari ini berkata, jangan pasif, taburkanlah kasih
untuk membangun hubungan. Mulai melangkah
dengan datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan
melihat dan memahami isi hati kita. Tuhan merindukan
kita bangkit dari keterpurukan. Tuhan ingin kita lepas
dari rasa kesepian. Ambil tindakan nyata. Tabur kasih
kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih yang tulus,
tidak serta-merta mendapatkan respons yang baik.
Namun janganlah kendor. Tetap tabur kasih kepada
siapa pun kita membangun hubungan. Cepat atau
lambat kita akan menuai, sebab Tuhan rindu melihat
kita bangkit dan berprestasi. Tuhan ingin

memaksimalkan potensi yang ada dalam hidup kita,
karena itulah, Dia akan memberikan mujizat
kesembuhan batin dalam hidup kita. Amin.
RENUNGAN
Saat KESEPIAN MELANDA kita, jangan sampai KITA
MENARIK DIRI dan menjadi PASIF, tetapi
TABURKANLAH KASIH untuk membangun hubungan.
APLIKASI
1. Apakah hal yang menyebabkan Anda merasa
kesepian hari-hari ini?
2. Mengapa Anda tidak boleh menarik diri ketika
merasa kesepian?
3. Bagaimana Anda dapat menabur kasih kepada
orang-orang di sekeliling Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu
menginginkan yang terbaik bagi kami. Berikan kami
kekuatan, untuk dapat menaburkan kasih, ketika kami
sendiri membutuhkan kasih itu. Penuhilah hati kami
dengan kasih-Mu. Agar kami bisa menjadi berkat bagi
orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Zefanya, Wahyu 16

04 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENGUBAH KESEPIAN MENJADI KEBERSAMAAN
BACAAN HARI INI
Efesus 2:14-22
RHEMA HARI INI
Efesus 2:19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orangorang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
Dengan berat hati Nini menerima penugasan untuk
memimpin kantor cabang yang baru saja dibuka.
Bukannya tidak bersyukur atas promosi yang ia
dapatkan, tetapi tempatnya di kota kecil dan ia tidak
punya kenalan sama sekali di sana. Tempat tinggal
yang disediakan perusahaan pun berada di sebuah
kompleks yang penduduknya jarang kelihatan. Mingguminggu pertama ia pindah, ia merasa sangat kesepian,
sehingga ia berpikir untuk mengundurkan diri dari
jabatannya. Sampai suatu hari, salah seorang anak
buahnya mengajaknya beribadah di gereja tempat ia
melayani. Awalnya Nini canggung, tetapi lamakelamaan, rasa kekeluargaan yang ada dalam gereja itu
membuat Nini mulai aktif mengikuti setiap kegiatan,

bahkan ikut dalam kelompok sel. Sejak itu, ia semakin
bersemangat menjalani tugasnya di kota itu.
Mungkin saat ini kita juga sedang merasa kesepian
seperti Nini. Mungkin kita sedang menempuh
pendidikan, bekerja, atau melayani di daerah yang jauh
dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Bila saat
ini kita merasa kesepian, jangan pernah cari pelarian ke
orang yang salah, yang justru bisa menjerumuskan kita
ke dalam dosa.
Segera cari komunitas rohani yang akan membawa kita
pada hal-hal yang positif. Bila belum bergabung dengan
gereja lokal mana pun, segeralah cari gereja yang bisa
membuat iman kita semakin bertumbuh. Bergabunglah
dalam kelompok sel, dalam kebersamaan, kita akan
menemukan sukacita saat bersekutu dengan saudara
seiman. Di kelompok sel kita bisa saling mendoakan
dan menguatkan, sehingga kita terus bertumbuh dalam
Tuhan. Percayalah, saat kita sudah menemukan
keluarga rohani kita, maka kesepian kita akan berubah
menjadi kebersamaan yang indah dalam Tuhan.
RENUNGAN
Bergabunglah dengan sebuah GEREJA LOKAL dan ikut
KELOMPOK SEL, Tuhan akan mengubahkan kesepian
kita menjadi KEBERSAMAAN.

APLIKASI
1. Apakah Anda merasakan kesepian meskipun
berada di tengah-tengah banyak orang?
2. Mengapa Anda perlu bergabung dalam sebuah
komunitas rohani?
3. Apa komitmen Anda agar tidak merasa kesepian
lagi?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mengingatkan
kami pentingnya untuk memiliki keluarga rohani.
Tuntun kami, ya Bapa, untuk menemukan komunitas
rohani yang akan membuat kami semakin bertumbuh
di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hagai
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