


23 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MELANGKAH DENGAN INSTRUKSI YANG JELAS 

DARI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:11 "Jalanilah seluruh perkemahan dan 
perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: 
Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu 
akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi 
menduduki negeri yang akan diberikan TUHAN, 
Allahmu, kepadamu untuk diduduki."  
 
Tuhan berkata, tahun 2020, kemuliaan Tuhan 
yang sangat kuat dan sangat pekat akan sungguh-
sungguh Dia nyatakan atas bangsa kita dan atas 
setiap anak-anak Tuhan yang bersungguh hati 
kepada-Nya. Kita semua pasti sudah mendengar 
banyak kesaksian yang tidak lazim dan masif sekali 
yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Mulai dari 
mujizat keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan lain 



sebagainya. Banyak anak-anak kecil juga yang 
hari-hari ini mendapat penglihatan dan pesan 
Tuhan akan kedatangan-Nya yang tidak lama lagi. 
Lalu, apa yang harus dilakukan oleh kita, sebagai 
umat pilihan-Nya di akhir zaman ini? Firman 
Tuhan dalam Yesaya 60:1a berkata, "Bangkitlah, 
menjadi teranglah." Meskipun Tuhan 
memerintahkan kita untuk bangkit dan bergerak  
menjadi terang, bukan berarti kita boleh 
serampangan saja dalam melangkah. Kita perlu 
terlebih dahulu duduk diam dalam hadirat Tuhan, 
mendengar instruksi-Nya secara spesifik, supaya 
kita bisa melangkah dengan tepat dan BERHASIL 
MENGAMBIL ALIH Tanah Perjanjian yang sudah 
Tuhan janjikan atas hidup kita, seperti yang 
dialami Yosua. 
 
Yosua berhasil mengambil alih Tanah Perjanjian 
karena ia mendengar instruksi Tuhan yang jelas. 
Setelah mendapatkan mandat untuk mulai 
bergerak menuju Tanah Perjanjian, Yosua mulai 
melakukan langkah demi langkah yang luar biasa 
dalam ketepatan. Instruksinya adalah dalam tiga 
hari ke depan, ia dan pasukannya harus 
menyeberangi sungai Yordan, bukan besok atau 



lima hari lagi. Ketaatan menjalankan instruksi 
membuatnya berhasil menduduki tanah Kanaan 
yang berlimpah susu dan madu. 
 
Kini, jangan lagi berjalan dengan keputusan 
sendiri, tetapi kita benar-benar harus naik level 
untuk melangkah dengan instruksi yang jelas dari 
Tuhan. Ketika kita melangkah dalam instruksi 
Tuhan, jaminan Tuhan dan tuntunan ilahi akan 
ada atas kita, sehingga mandat untuk 
membebaskan bangsa bukanlah perkara yang sulit 
atau mustahil. Bangkit dan jadilah terang. 
Berjalanlah senantiasa dalam instruksi Tuhan, 
maka janji Tuhan dalam Yesaya 60 pasti digenapi 
atas hidup kita, keluarga, kota, bahkan bangsa kita 
tercinta Indonesia. 
 
RENUNGAN 
Supaya BERHASIL MENGAMBIL ALIH Tanah 
Perjanjian, kita perlu mendapatkan INSTRUKSI 
YANG JELAS dari Tuhan.  
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa rahasia untuk Anda bisa 
mengambil alih Tanah Perjanjian?  



2. Bagaimana caranya kita bisa mendapat 
instruksi yang jelas dari Tuhan? 

3. Sudahkah Anda berjalan dalam instruksi 
Tuhan? Apa yang Anda alami setelah Anda 
berjalan dalam instruksi Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas mandat untuk 

membebaskan bangsa yang Engkau percayakan 
pada kami. Terima kasih juga untuk Instruksi demi 

instruksi yang jelas, yang Engkau nyatakan atas 
kami. Mulai hari ini kami tidak mau lagi 
melangkah sendiri, kami mau taat untuk 

melangkah dalam instruksi yang Engkau berikan. 
Kami percaya, ketika kami melangkah dalam 

instruksi-Mu, mujizat pasti terjadi. Yesaya 60 pasti 
digenapi.  

Kami bangkit jadi terang, dan nama-Mu 
ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 91-93 

Roma 15:1-13 

 



24 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENANTIKAN INSTRUKSI YANG JELAS DARI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 5:10-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 5:14 Jawabnya: "Bukan, tetapi akulah Panglima 
Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang." Lalu 
sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, 
menyembah dan berkata kepadanya: "Apakah yang 
akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" 
 
Mata Toto berbinar-binar saat membuka kadonya. 
Orangtuanya memberikan mainan robot-robotan yang 
dirakit sendiri sebagai hadiah ulang tahun ke-6. 
Gambar robot di bagian depan dusnya terlihat sangat 
gagah. Segera saja Toto membawanya ke kamar dan 
membongkar isi kotak mainan itu. Ia pun mencoba 
merakit robotnya sesuai dengan gambar yang ia lihat 
pada cover dus. Sejam kemudian, terdengar ledakan 
tangis dari kamar Toto. Saat orangtuanya berlari masuk 
ke kamarnya, mereka mendapati robot-robotan yang 
tak berbentuk di hadapan Toto. Mereka pun melihat 
bahwa lembaran instruksi untuk merakit robot 



tersebut masih terlipat rapi dalam dus. Ternyata, Toto 
telah menyusun mainan itu dengan caranya sendiri. 
 
Saat Tuhan memberikan sebuah visi kepada kita, kita 
pun telah diperlengkapi dengan segenap potensi untuk 
mewujudkannya. Namun, sering kali kita lupa bahwa 
tanpa instruksi yang jelas dan mengikutinya langkah 
demi langkah, kita bisa salah arah. Bahkan, langkah 
yang kita anggap benar pun dapat berakibat fatal dan 
menjauhkan kita dari visi Tuhan.  
 
Ya, meski kita sudah mendapatkan visi atau mandat 
dari Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, bahkan 
membebaskan bangsa kita dari kegelapan, kita tetap 
membutuhkan petunjuk untuk menjalankannya. Tuhan 
pun tak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Sama 
seperti yang Dia lakukan bagi Yosua yang melayangkan 
pandang pada tembok Yerikho dan bertanya-tanya 
bagaimana cara ia menerobos tembok pertahanan 
yang begitu kokoh, Tuhan sendiri yang akan datang dan 
memberikan rhema kepada kita untuk menaklukkan 
semua tantangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab 
itu, nanti-nantikanlah Tuhan dan berjalanlah sesuai 
tuntunan-Nya, maka setiap langkah yang kita ambil 
adalah langkah-langkah yang berkemenangan. (MV.L) 
 
 
 



RENUNGAN 
Dalam SETIAP PEPERANGAN, kita membutuhkan 
INSTRUKSI YANG JELAS dari PANGLIMA PERANG. 
 
APLIKASI 

1. Apakah visi atau mandat yang Tuhan berikan 
dalam hidup Anda secara pribadi?  

2. Mengapa Anda membutuhkan instruksi yang jelas 
dari Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan instruksi yang 
jelas dari Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau bukanlah 

Allah yang membiarkan kami berjuang seorang diri. 
Engkau yang memberikan mandat, Engkau yang 
memperlengkapi, dan Engkau jugalah yang akan 

memberikan kami instruksi yang jelas serta menuntun 
kami langkah demi langkah. Kami percaya, apa pun 

yang kami lakukan akan berbuah lebat dan membawa 
kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 94-96 
Roma 15:14-33 



25 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERGERAK SESUAI KOMANDO ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 16:13-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 16:13a Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran;  
 
Perjalanan Israel di bawah pimpinan Yosua saat 
memasuki Tanah Kanaan sungguh sangat dahsyat. 
Kemenangan demi kemenangan mereka peroleh 
karena Yosua selalu bergerak atas petunjuk Tuhan 
dengan tepat. Tidak heran nama Israel dikenal dan 
ditakuti di sana. Itu sebabnya, salah satu bangsa yang 
tinggal di Kanaan, yaitu bangsa Gibeon, berusaha 
memperdaya Israel dengan mengatakan bahwa 
mereka bukan penduduk Kanaan, tetapi dari negeri 
yang jauh yang datang untuk meminta perlindungan. 
Dan Alkitab mencatat, TANPA PERSETUJUAN TUHAN, 
ISRAEL MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN GIBEON untuk 
melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Ketika 
didengar oleh seluruh penduduk Kanaan bahwa Gibeon 
sudah mengikat perjanjian dengan Israel, lima raja 



yang ada di Kanaan pun bergabung untuk 
membinasakan Gibeon. Karena perjanjian itulah, Israel 
harus menanggung akibatnya. Mereka harus berperang 
menghadapi ke-5 raja itu. 
 
Sebuah peperangan yang tidak mudah bagi Yosua dan 
Israel kala itu. Mereka nyaris kalah, walau pada 
akhirnya Tuhan tetap menolong mereka. Namun 
sebagai akibat dari perjanjian itu, Israel tidak bisa 
membasmi Gibeon seperti yang telah diperintahkan 
Tuhan sebelum mereka menginjakkan kaki di Kanaan. 
Sungguh tindakan gegabah yang mengakibatkan 
mereka mendapatkan masalah besar di masa depan. 
 
Seberapa seringnya kita pun melakukan hal yang sama 
seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bertindak 
dan mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, 
tanpa mendapatkan instruksi apa-apa dari Tuhan. 
Mungkin dalam usaha, memilih pasangan hidup, 
pekerjaan apa yang akan diambil, dan lain sebagainya. 
Sadarkah bahwa hikmat kita terbatas dan sangat 
mungkin salah dalam bertindak? Di sinilah kita butuh 
Tuhan, Sang Sumber Hikmat, Allah yang Maha Tahu, 
Penasehat Ajaib, dan Sumber Jawaban. Petunjuk-Nya 
akan membawa kita pada kebenaran. Jika kita berjalan 
dalam kebenaran, kita akan berjuang bersama-Nya dan 
akan bisa berkata, “Jika Allah di pihak kita, siapakah 



lawan kita?” Dan kemenangan, sudah pasti akan 
menyertai langkah-langkah hidup kita. Haleluya! (L.A.) 
 
RENUNGAN 
Biarlah SETIAP LANGKAH HIDUP dan KEPUTUSAN yang 
kita ambil, semuanya adalah hasil BIMBINGAN dan 
KOMANDO dari ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda selalu melibatkan Tuhan dalam 
setiap pengambilan keputusan yang Anda 
lakukan? Mengapa demikian? 

2. Pernahkah Anda kesulitan mendengar/mentaati 
petunjuk Tuhan yang harus Anda lakukan? 

3. Apakah komitmen Anda untuk Anda lakukan 
supaya Anda HANYA BERGERAK berdasarkan apa 
kata Tuhan? Tuliskan!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Panglima Besar kami, terima kasih atas 
kesetiaan-Mu menyertai kami dalam setiap perjalanan 
hidup ini. Ajarkan kami untuk peka dan mau taat atas 

apa pun petunjuk yang Engkau berikan bagi kami. 
Sungguh kami memerlukan Engkau, ya Tuhan, untuk 
terus membimbing kami sehingga kemenangan terus 
dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 97-99 

Roma 16 



26 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TUHAN YANG MEMBIMBING SETIAP PRIBADI LEPAS 

PRIBADI 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 15:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 15:13 Dengan kasih setia-Mu Engkau 
menuntun umat yang telah Kautebus; dengan 
kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat 
kediaman-Mu yang kudus.  
 
Bila Rinta merenungkan kembali perjalanan hidupnya, 
penyertaan dan bimbingan Tuhan sangat dirasakannya. 
Ia teringat ketika baru menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat, hal yang paling sulit baginya adalah 
mengampuni. Kala itu pernikahan Rinta diambang 
kehancuran. Dalam sebuah pertengkaran hebat, Rinta 
yang sudah gelap mata hendak meledakkan seluruh 
kemarahannya dengan kekuatan penuh. Ia tak peduli 
lagi hasil akhirnya. Namun sebuah suara yang sangat 
tegas dan jelas, terdengar persis di telinganya, "Minta 
maaf!" 
 



Alih-alih meledak, otoritas dalam suara itu membuat 
Rinta, tanpa sempat berpikir, seketika meminta maaf 
pada suaminya. Walaupun hati dan otak belum bisa 
menerima, mengapa justru ia yang harus minta maaf. 
Namun setelah itu Tuhan mulai memulihkan 
pernikahan Rinta. Meskipun tidak serta merta Rinta 
bisa mengampuni, tetapi Tuhan terus membimbingnya. 
Dengan sabar Tuhan memberi pembukaan dan 
pewahyuan, hingga akhirnya lewat perumpamaan 
hamba yang berhutang  sepuluh ribu talenta (Mat. 
18:23-35), Rinta bisa melepaskan pengampunan.  
 
Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang 
memberi instruksi dengan sangat jelas pada tokoh-
tokoh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Dia juga 
Tuhan yang sudah membimbing gereja kita sampai 
seperti sekarang ini.  Tuhan yang sama, dengan kasih 
setia-Nya, mau membimbing kita pribadi lepas pribadi. 
Dia ingin membimbing kita secara personal dan spesifik 
menurut kebutuhan kita masing-masing, supaya setiap 
kita mengalami terobosan besar dalam setiap aspek 
kehidupan. Mintalah agar kepekaan kita dipertajam,  
sehingga kita bisa mengerti instruksi Tuhan dengan 
jelas. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga 
untuk menjawab mandat membebaskan bangsa kita 
dari segala bentuk kegelapan. Agar kita bisa menjadi 
agen pembawa terang Kemuliaan Tuhan dalam hidup 
mereka yang sedang terkurung dalam kegelapan. (PF) 



 
RENUNGAN 
TUHAN YANG SAMA, yang sudah MEMBIMBING 
gereja-Nya, pasti juga akan membimbing hidup kita 
PRIBADI LEPAS PRIBADI. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda bisa mengerti instruksi dari Tuhan 
dengan jelas atas hidup Anda? Mengapa? 

2. Sudahkah Anda melaksanakannya? Jika belum, apa 
yang menghambat Anda? 

3. Bisa dimulai dari hal kecil, coba pikirkan apa yang 
bisa Anda lakukan untuk membawa terang bagi 
yang sedang dalam kegelapan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang 

besar dalam membimbing kami. Kesabaran-Mu 
membuat kami akhirnya bisa melihat dan mengalami 

terang Kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tambah-
tambahkan kepekaan kami, Tuhan, sehingga kami bisa 

mengerti setiap petunjuk-Mu dengan jelas dan 
melaksanakannya sesuai dengan yang Engkau mau. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 100-102 

1 Korintus 1 



27 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI MENANGKAP INSTRUKSI YANG JELAS DARI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 100:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 100:3  Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah; 
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, 
umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.  
 
Saat sedang mengambil gelar Ph.D dari Universitas 
Durham, Judith Fain melakukan penyelidikan tentang 
bagaimana cara orang Israel menggembalakan domba-
dombanya. Suatu hari ia menjumpai tiga orang 
gembala sedang duduk dan berbincang-bincang 
sembari menunggui domba-domba mereka merumput. 
Domba-domba itu bercampur baur menjadi sebuah 
kawanan besar. Judith pun penasaran, bagaimana 
caranya para gembala itu nantinya memisahkan 
domba-domba mereka. Ia tertegun ketika melihat saat 
para gembala itu hendak berpisah, mereka hanya 
memanggil saja dan seketika itu juga para domba 
memisahkan diri serta berjalan menghampiri suara 
gembalanya masing-masing. 



 
Domba bukanlah hewan yang bodoh. Mereka memiliki 
pendengaran yang tajam sehingga dapat mengenal dan 
membedakan suara gembalanya. Gembala akan 
memberi makan domba-dombanya dari tangannya, 
berbicara kepada mereka, dan menjalin kedekatan 
dengan domba-domba tersebut, sampai domba-
domba itu mengenal dan menaruh kepercayaan penuh 
kepada gembalanya. Demikianlah para gembala 
menjadikan domba-domba itu kepunyaan mereka. 
Jadi, ketika mereka berjalan di depan, domba-domba 
itu akan mengikuti instruksi gembalanya dan berjalan 
di belakangnya karena percaya bahwa gembalanya 
akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan 
dan minuman. 
 
Di Mazmur 23 pun, raja Daud sendiri mengibaratkan 
dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. 
Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Gembala Agung 
kita, kita juga seharusnya terlebih dahulu menjalin 
kedekatan dengan gembala kita. Supaya kita bisa peka 
dalam mendengar suara Gembala Agung kita, sehingga 
kita bisa menangkap instruksi yang jelas dari Tuhan dan 
mengikutinya. Maka kita bisa mencapai tujuan yang 
telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita dan 
memenuhi mandat untuk membebaskan bangsa kita. 
 
 



RENUNGAN 
Salah satu kunci MENANGKAP INSTRUKSI YANG JELAS 
dari Tuhan adalah MENJADIKAN YESUS sebagai 
GEMBALA AGUNG kita. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, bagaimanakah caranya supaya 
Anda dapat menangkap instruksi Tuhan? 

2. Sudahkah Anda mengenal suara Sang Gembala 
Agung? 

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk 
menjadikan Yesus sebagai Gembala Agung dalam 
hidup Anda? Renungkan dan tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami mau lebih lagi menjalin hubungan yang 
dekat dan menempel erat dengan-Mu, Sang Gembala 
Agung. Kami ingin lebih peka lagi dalam mendengar 
suara-Mu sehingga kami dapat mengikuti instruksi 

jelas yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 103-104 
1 Korintus 2 



28 MARET 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMILIKI PERGAULAN YANG ERAT DENGAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 33:7-17 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 33:11 Dan TUHAN berbicara kepada Musa 
dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara 
kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke 
perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang 
yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. 
 
Kita semua pasti memiliki setidaknya seorang teman 
atau sahabat dalam hidup kita. Sekalipun saat ini 
perkembangan alat komunikasi semakin pesat dan kita 
bisa berbicara dengan teman kita tanpa harus 
bertemu, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan 
kebersamaan saat bertatap muka. Untuk itu, kita pun 
sering mengagendakan pertemuan dengan teman kita 
secara langsung. Karena kita semua tahu, saat kita 
bertukar cerita dan tertawa bersama, kita merasakan 
sesuatu yang berbeda daripada sekedar berbicara 
melalui aplikasi chat. Kita akan merasakan 
kebersamaan, kedekatan, saling memperhatikan 



ekspresi wajah, memahami maksud serta isi hatinya 
saat bercerita, dan lain sebagainya. 
 
Hubungan seperti itu juga terjadi antara Tuhan dengan 
Musa. Alkitab mencatat bahwa “Tuhan berbicara 
kepada Musa dengan berhadapan muka seperti 
seorang berbicara kepada temannya.” Kita pun dapat 
membaca bahwa Musa adalah orang yang dipilih Allah 
untuk memimpin bangsa Israel. Dari tahun ke tahun, ia 
semakin memantabkan hati untuk terus mendekat 
kepada Tuhan. Bahkan ketika ia membangun kemah di 
luar perkemahan sebagai tempat bertemu dengan 
Tuhan, orang-orang hanya memilih untuk melihat dari 
kejauhan. Oleh karena itu, Musa digambarkan sebagai 
orang yang mendapat hak istimewa karena ia telah 
berbicara “berhadapan muka” dengan Tuhan seperti 
seorang teman. 
 
Tidak berbeda dengan zaman Musa, saat ini pun Tuhan 
selalu rindu untuk membangun hubungan yang erat 
dengan kita. Melihat kehidupan saat ini yang semakin 
berat, ditambah dengan mandat membebaskan bangsa 
yang sudah Tuhan berikan, kita perlu memiliki 
pergaulan yang erat dengan Tuhan, baik itu melalui 
doa maupun firman Tuhan, sehingga kita tidak merasa 
sendiri dalam menjalani kehidupan. Kita bisa 
merasakan kedekatan dengan Tuhan dan kekuatan 
yang Tuhan berikan terasa begitu nyata. Jika kita tidak 



memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, kita bisa 
menerima instruksi yang jelas dari Tuhan untuk 
menghadapi segala tantangan di hadapan kita. (rdf) 
 
RENUNGAN 
Miliki PERGAULAN YANG ERAT dengan Tuhan melalui 
DOA dan FIRMAN. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah hubungan Anda dengan Tuhan 
selama ini? 

2. Mengapa Tuhan sangat rindu agar kita memiliki 
pergaulan yang erat dengan-Nya? 

3. Sudahkah Anda memiliki pergaulan yang erat 
dengan Tuhan? Jika sudah, hal-hal apa saja yang 
Anda alami selama ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan kami rindu untuk mengalami kemuliaan-Mu 
setiap harinya, sehingga terang-Mu terpancar melalui 
kehidupan kami. Beri kami hati yang senantiasa selalu 
rindu mencari wajah-Mu. Pertajam telinga rohani kami 
agar semakin peka untuk mendengar suara-Mu, agar 

kami memiliki hubungan yang karib dengan Engkau, ya 
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 105-106 

1 Korintus 3 



29 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMPEROLEH TELINGA SEORANG MURID 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 50:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 50:4b Setiap pagi Ia mempertajam 
pendengaranku untuk mendengar seperti seorang 
murid. 
 
Bill Gates, pendiri Microsoft dan orang terkaya di 
dunia, memiliki kebiasaan yang sangat menginspirasi. 
Meski ia keluar dari Harvard University pada tahun 
1975 untuk mendirikan Microsoft, ia mengaku tidak 
melewatkan apa pun. Pria yang kemudian 
mendapatkan gelar kehormatan dari Harvard pada 
tahun 2007 ini mengatakan bahwa kebiasaannya 
membaca, mengikuti kelas online, dan pelajaran 
kehidupan sehari-hari, melebihi apa pun yang ia sudah 
lewatkan dari Harvard University. Sejak muda sampai 
sekarang, ia mempunyai kebiasaan bangun pagi, 
berolahraga, menonton video serial edukasi, dan 
membaca.  
 



Ya, ketika kita menguasai pelajaran kehidupan ini dan 
melakukannya, hidup kita akan penuh kemenangan. 
Seperti halnya Bill Gates tidak bisa menyelesaikan 
kuliahnya di Harvard, tetapi dengan belajar secara 
mandiri, ia terbukti bisa sukses besar. Demikian juga 
kita, untuk menang dalam setiap peperangan dan 
pergumulan kita, sebaiknya kita menguasai dan 
mengerti strategi kehidupan. Untuk itu, kita perlu 
mendengarkan dan bergerak menurut instruksi dari 
Panglima Agung kita, Pemilik Kehidupan yang 
sesungguhnya. Kita hanya perlu peka dan menerima 
segala instruksi yang kita butuhkan dari Tuhan. Ketika 
kita menanti-nantikan Tuhan seperti seorang murid, 
kita belajar peka akan suara Tuhan, dan hal itu yang 
akan menuntun kita pada kemenangan besar.  
 
Sediakan waktu di pagi hari untuk datang dan mencari 
Tuhan. Dengar dan perhatikan apa yang menjadi 
instruksi-Nya kepada kita. Sebab, dengan mengikuti 
setiap instruksi-Nya, kita akan ada dalam jalan yang 
benar. Kita akan membina hubungan keluarga dengan 
benar, kita akan menjalankan usaha pekerjaan kita 
dengan benar, kita akan mampu menjaga kesehatan 
kita dengan benar, dan kita bahkan akan menjadi alat-
Nya yang baik untuk mengabarkan Injil Keselamatan 
bagi banyak orang. Dengan demikian, kita pun bisa 
melaksanakan mandat-Nya untuk membebaskan 



bangsa kita dari kegelapan menuju terang-Nya yang 
ajaib. 
 
RENUNGAN 
Salah satu kunci sukses menerima instruksi Tuhan 
adalah MENYEDIAKAN WAKTU di pagi hari untuk 
MENDENGAR SEPERTI SEORANG MURID. 
 
APLIKASI 

1. Dalam hal apakah Anda membutuhkan instruski 
Tuhan?  

2. Mengapa Anda perlu menyediakan waktu untuk 
mendengar Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa menyediakan waktu dan 
menerima instruksi Tuhan dengan lebih baik setiap 
harinya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah 

Gembala yang baik, Panglima Agung kami yang selalu 
mengarahkan setiap langkah hidup kami. Kami mau 
hidup ini Engkau pakai untuk rencana-Mu, pertajam 
telinga kami, agar kami dapat mendengarkan setiap 

instruksi-Mu dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 
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