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khusus menghadap kepada Tuhan. Tindakan berbalik kepada Allah adalah

JULI 2020 - MINGGU #2

mengakui segala dosa yang pernah kita lakukan dan berkomitmen tidak kembali
lagi kepada dosa itu. Dengan demikian maka carilah wajah Tuhan setiap hari

MENCARI TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI

agar mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari pada-Nya sehingga dapat
melewati masa-masa ini dengan baik.

"Bilamana Aku menutup langit,
sehingga tidak ada hujan, dan
bilamana Aku menyuruh belalang
memakan habis hasil bumi, dan
bilamana Aku melepaskan penyakit
sampar di antara umat-Ku 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." 2 Tawarikh 7:13-14

Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka wajah-Mu kucari, ya
TUHAN. – Mazmur 27:8
2. Merendahkan diri
Merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya berarti menyatakan diri
kepada Allah dan mengakui kemiskinan rohani pribadi. Miskin rohani
menandakan perlunya asupan rohani dari Tuhan. Tindakan merendahkan diri
adalah seperti seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan dan
bergantung penuh kepada orang tuanya. Dengan demikian tindakan ini
menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Di

Bencana diizinkan Tuhan terjadi mengandung maksud Tuhan di balik bencana itu.

tengah pandemi ini dimana semua kegiatan sedang menurun mari kita banyak

Yang pasti adalah suatu rancangan baik dari Tuhan untuk pemulihan rohani

merendahkan diri dan minta Tuhan menuntun di setiap langkah agar kita tetap

penduduk suatu negeri. Salomo ketika telah menyelesaikan bait Allah, Tuhan

menerima dan menikmati berkat-berkat-Nya.

memerintahkan jika terjadi bencana yang diizinkan-Nya maka seluruh umat Tuhan
harus mencari wajah Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya (2 Taw.7:1314).

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. –

Demikian pula dengan terjadinya pandemi saat ini, pasti ada maksud Tuhan untuk

Yakobus 4:10

hidup pribadi dan juga negeri ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi,
mari kita lakukan hal-hal yang sudah Tuhan perintahkan:

ACTION :
●

Ajak anggota COOL untuk lebih banyak meluangkan waktu pribadi bersama
Tuhan di masa pandemi ini.

1. Mencari wajah Tuhan
Mencari wajah Tuhan adalah tindakan berbalik kepada Allah dengan segenap
hati dan mendambakan kehadiran-Nya, serta bukan hanya sekedar ingin luput
dari kemalangan. Tindakan ini memerlukan kesungguhan hati dan waktu

●

Ajak anggota COOL untuk tetap semangat membaca Alkitab dan masuk
dalam pujian penyembahan kepada-Nya.

