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memuliakan Tuhan. Jika kita memahami itu maka tujuan hidup tidak lagi kepada
diri sendiri namun tertuju kepada Tuhan. Hal ini sangat penting untuk kita
mengerti, karena jika tidak maka hidup kita akan keluar dari kehendak Tuhan.
Kesadaran inilah yang akan membawa kita untuk hidup hanya berharap kepada
Tuhan dan bukan kepada manusia.

KEADAAN YANG LEBIH BAIK
Lebih baik berlindung pada TUHAN
dari pada percaya kepada manusia.Mazmur 118:8
Memasuki tahun yang baru dengan
harapan dan doa bahwa tahun ini lebih
baik keadaannya dibandingkan tahun
yang lalu adalah dambaan setiap
orang. Setiap kita pasti menginginkan
hal yang lebih baik dibandingkan yang
dahulu. Slogan ‘hari ini harus lebih baik
dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini’ adalah slogan yang sering
digunakan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jika di sekuler slogan ini
lebih menekankan kepada kekuatan pribadi diri sendiri untuk mencapai itu,
namun bagi kita orang percaya tidak demikian adanya. Perubahan ke keadaan
yang lebih baik bukan karena menggunakan kekuatan diri sendiri untuk
mengubahnya namun karena kita mau datang, terbuka, dan meminta
pertolongan kepada Tuhan.
Untuk dapat melihat tahun ini lebih baik dari pada tahun yang lalu, kita perlu
memiliki sikap, pandangan, dan perilaku hidup benar, diantaranya:
1. Sadar Akan Kehendak Tuhan Atas Hidup Kita
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya! – Roma 11:36
Paulus di dalam suratnya Roma 11:36 menyatakan bahwa segala sesuatu berasal
dari Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhanlah sumber dan juga alasan segala sesuatu
ada dalam kehidupan ini. Lalu akhirnya, segala sesuatu bagi Dia. Tuhan adalah
tujuan akhirnya, karena segala sesuatu kembali kepada-Nya dan untuk
memuliakan Dia selamanya. Jadi hidup kita sesungguhnya adalah untuk

2. Mengalami Karya Tuhan yang Mendatangkan Kebaikan Dalam Segala
Sesuatu
Kita berharap bahwa tahun ini lebih baik dari pada tahun lalu. Tahun yang lebih
baik bukan berarti ketiadaan masalah. Selama kita hidup, masalah akan tetap ada.
Satu hal yang perlu dimengerti bahwa di dalam masalah-masalah yang Tuhan
izinkan terjadi, Ia sedang berkarya di dalam hidup kita yang akan mendatangkan
kebaikan-kebaikan di dalam segala sesuatu. Di awal tahun yang baru ini mari kita
melangkah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan senantiasa.
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.- Roma 8:28

ACTION:
• Ajak anggota cool untuk menyaksikan apa yang sudah mereka alami di
tahun sebelumnya, baik atau tidak baik.
•

Ajak mereka untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dan memperkatakan
Roma 8:28

•

Layani secara khusus mereka yang dalam masalah

