1. Allah di atas segala allah

SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

FEBRUARI 2021 - MINGGU #1

Allah yang kita sembah dan percayai adalah Allah yang menciptakan langit dan
bumi dengan segala isinya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyamai
Allah kita. Jadi jika kita tahu bahwa hanya Allah kita yang mengatasi segalanya,

MENDAPAT KEKUATAN BARU

mengapa berharap kepada yang lain? Jika kita ingin melihat tahun ini lebih baik

Orang-orang muda menjadi lelah dan

maka tetaplah setia berharap kepada-Nya.

lesu

Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap

dan

teruna-teruna

jatuh

tersandung,
tetapi

serupa dengan Dia? (Yes.40:18)

orang-orang

yang

menanti-

nantikan TUHAN mendapat kekuatan

2. Allah yang peduli

baru: mereka seumpama rajawali yang
naik

terbang

dengan

kekuatan

sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah. – Yesaya 40:30-31

Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Perhatikan bagaimana Allah
mempedulikan bangsa pilihan-Nya sejak dari perbudakan di Mesir kemudian
selama perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Pemeliharaan dan
kekuatan diberikan-Nya kepada mereka. Di masa sekarang, Allah tetap peduli

Sejak pandemi banyak hal-hal baru dan mengejutkan terjadi. Pandemi belumlah
berakhir dan tentunya harapan kita semua adalah pandemic dapat segera
berakhir sehingga keadaan menjadi pulih kembali seperti semula.

kepada anak-anak-Nya karena Ia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah
(Ibr.13:8). Allah pasti menolong umat-Nya melewati tahun ini. Jadi teruslah setia
berharap kepada Allah.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang

Kita berdoa dan percaya bahwa keadaan kita tahun ini lebih baik dibandingkan

tiada berdaya. (Yes.40:29)

tahun yang lalu. Gembala Pembina mengatakan bahwa kuncinya adalah berharap
hanya kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan maka kita akan
mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah di tahun baru ini. Kekuatan baru
sejatinya hanya dari Tuhan saja, karena Dia adalah:

ACTION:
1. Doakan para anggota cool agar Tuhan mencurahkan kekuatan baru
kepada mereka.
2. Doakan anggota cool yang mengalami masalah dalam kehidupannya.

