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PERMULAAN YANG BARU = PERUBAHAN HIDUP 

Ayat bacaan:  

2 Kor.5:17; Gal.5:19-21 
 

Salah satu pesan Tuhan yang disampaikan oleh 

Gembala Pembina dalam memasuki Tahun 

Permulaan yang Baru adalah : “Jadi siapa 

yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan 

baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 

yang baru sudah datang.” (2 Kor.5:17) 

 

Sebagai ciptaan yang baru, hidup kita tentu tidak boleh terikat dengan perbuatan daging (baca : Galatia 5:19-

21). Hidup yang baru ini disertai dengan tanggung jawab untuk terus berubah sesuai dengan pembaharuan 

budi kita (Roma 12:2), perubahan terjadi melalui proses pembentukan dengan pertolongan Roh Kudus, mulai 

dari pembenaran (justification), pengudusan (sanctification) dan pemuliaan (glorification). 

 

Bagaimana agar hidup kita mngalami PERUBAHAN di dalam Tuhan? 
 
1. Hidup Kudus dan berani mengatakan TIDAK pada dosa. 

 

Menjaga hidup kudus dengan sungguh-sungguh serta menjauhi dosa dalam bentuk apapun dalam segala 
aspek kehidupan kita setiap hari. Secara radikal dan konsisten menolak segala bentuk dosa! Karena 
hidup berdosa berarti hidup bertentangan dengan rencana Allah yang mengakibatkan tidak mendapat 
bagian dalam Kerajaan Sorga alias masuk neraka! (Gal.5:19-21). Jika jatuh dalam dosa, responi segera 
dengan BERTOBAT! Mengaku dosa dan minta pengampunan Tuhan. Adalah hal yang baik jika kita 
hidup dalam pertobatan setiap saat. 

 
2. Hidup Penuh dengan Roh Kudus dan Firman TUHAN. 

 

Tidak ada yang sanggup mengubah hidup seseorang kecuali Roh Kudus (Roma 8:13) dan Firman Tuhan 
(Mazmur 119:9). Itu sebabnya, di Tahun Permulaan yang baru ini agar kita mengalami perubahan 
hidup, terusnya dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus, on fire, banyak berbahasa roh dan penuhi 
hidup kita dengan Firman TUHAN dengan membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal, saat pagi hari 
waktu kita bersaat teduh. 
 
 

 
Action: 
a. Jika masih ada anggota COOL yang terikat dengan dosa, kebiasaan buruk, kedagingan, doakan mereka 

agar mengalami kelepasan. 
b. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, didoakan dalam kelompok COOL dan pastikan 

anggota COOL bergabung dalam kelompok GEMAR yang ada di COOL-COOL. 
c. Saksikanlah dalam kelompok COOL bagaimana TUHAN mengubah hidup anda. 
  


