


SENIN, 06 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGUSAHAKAN KEHIDUPAN YANG BERBOBOT 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 5:8-17 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:15-16 Karena itu, perhatikanlah dengan 
saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti 
orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan 
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini 
adalah jahat. 
 
Puteri Indonesia adalah salah satu kontes kecantikan 
bergengsi di Indonesia. Puteri yang terpilih nantinya 
akan menjadi wakil Indonesia pada kegiatan-kegiatan 
yang bertaraf internasional untuk mengharumkan nama 
bangsa. Oleh karena itu, proses seleksinya pun tidak 
main-main. Setiap calon puteri wajib memiliki kriteria 
tertentu yang dapat mewakili daerah provinsinya 
masing-masing. Setelah itu mereka pun harus melalui 
sebuah proses seleksi berikutnya yang kerap kali disebut 
dengan proses karantina. 
 
Tidak hanya dalam ajang Puteri Indonesia saja, tetapi 
dalam setiap kontes ratu kecantikan pasti selalu ada 



yang namanya proses karantina. Selama beberapa hari 
semua kontestan akan dikumpulkan untuk mengikuti 
serangkaian acara dari pihak penyelenggara. Di masa 
karantina tersebut, selain diberikan pembelajaran dan 
bimbingan, para peserta juga akan diamati dan dinilai 
oleh para dewan juri. Penilaian tersebut nantinya akan 
sangat berpengaruh pada gelar yang akan didapatkan di 
malam final. 
 
Apabila dalam sebuah kontes kecantikan saja, peserta 
harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 
memperoleh mahkota dari pihak penyelenggara, 
apalagi dengan kita. Dalam menjalani hidup, sadar atau 
tidak, kita pun juga sedang diamati dan dinilai oleh Sang 
Empunya Kehidupan. Maka dari itu, sudah sepatutnya 
kita  tidak hidup sembarangan atau sesuka hati, 
melainkan harus memiliki kehidupan yang berbobot. 
Karena pada dasarnya, hidup kita ini bukan milik kita 
sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam kita (Gal. 2:20), 
sehingga sudah seharusnya kita menyertakan Dia di 
setiap langkah kita. Supaya ketika waktu kita di bumi ini 
sudah usai, kita boleh kedapatan berkenan di hadapan 
Bapa dan dikaruniakan mahkota yang kekal. 
 
RENUNGAN 
Kita harus memiliki KEHIDUPAN YANG BERBOBOT, 
sebab Tuhan MENGHITUNG dan MENIMBANG hidup 
kita. 



 
APLIKASI 
1. Coba renungakanlah, apakah Anda sudah memiliki 

hidup yang berbobot? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan menghitung dan 

menimbang hidup kita? 
3. Bagaimana Anda dapat memperbaiki kehidupan 

Anda supaya lebih berbobot? Buatlah dan tuliskan 
komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih 
hidup semau kami sendiri. Kami sadar bahwa kami 

adalah umat-umat pilihan-Mu, dan sudah sepantasnya 
kami memiliki kehidupan yang berbobot. Sehingga 

pada saatnya nanti kami menghadap Engkau, neraca 
kami boleh kedapatan berbobot di mata-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 33-34 

1 Petrus 5 



SELASA, 07 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
HIDUP YANG BERBOBOT DI HADAPAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 3:10-15 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 3:13 sekali kelak pekerjaan masing-masing 
orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 
menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api 
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan 
diuji oleh api itu. 
 
Seorang ibu mengeluh pada temannya. Ia merasa 
omongannya tidak pernah digubris oleh keluarganya. 
Malah ia dibilang cerewet oleh suaminya, dan anak-
anak menyebutnya rempong. Suka membuat keadaan 
yang sebenarnya sederhana menjadi rumit. Teman ibu 
itu merasa agak geli, karena sejujurnya, ia dan teman-
teman lain pun merasa demikian. Tidak ada pula yang 
terlalu memperhatikan atau menanggapi perkataan ibu 
itu. Kebanyakan yang ia bicarakan tidak ada bobotnya. 
Ia gemar mengatakan hal-hal yang tidak membangun 
atau meributkan sesuatu yang tidak jelas dan tidak 
penting. Padahal ia mempunyai jabatan yang tinggi di 
tempatnya berkerja. 



 
Ya, jabatan, kekayaan, atau status sosial belum tentu 
menjamin hidup seseorang otomatis menjadi 
berbobot, yaitu hidup yang memberi dampak bagi 
orang lain. Berapa banyak dari kita, yang menyia-
nyiakan waktu hidup yang berharga ini dengan 
melakukan hal-hal yang tidak berfaedah? Yang hidup 
dengan sembarangan atau bahkan menjadi batu 
sandungan bagi orang lain? Jika kita tidak mengerti 
tujuan dan alasan Allah memberi kita kehidupan, tak 
heran kalau kita menghabiskannya dengan sia-sia. 
Ngeri benar kalau Tuhan tiba-tiba datang dan 
menimbang hidup kita, lalu Dia mendapati hidup kita 
terlalu ringan dan tidak berbobot. Sebab setiap pohon 
yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti 
ditebang dan dibuang ke dalam api (Mat. 7:19). 
 
Oleh sebab itu, carilah tujuan ilahi dalam hidup kita 
dan kejarlah dengan kehausan dan kelaparan roh. 
Siapa pun kita saat ini, di mana pun Tuhan tempatkan 
kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang 
menjadi kehendak Tuhan. Melekatlah erat dengan Roh 
Kudus, dengar dan taati setiap petunjuk-Nya. Dengan 
demikian, hidup kita akan berbobot dan berbuah lebat 
bagi kerajaan Allah. Kelak jika api Tuhan menguji 
pekerjaan kita, kita akan mendengar-Nya berkata, 
"Baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan 



setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu." (PF) 
 
RENUNGAN 
Jangan sampai ketika Tuhan MENIMBANG HIDUP kita, 
Dia mendapati kita TERLALU RINGAN dan TIDAK 
BERBOBOT. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menilai kehidupan Anda saat ini? 

Masih terlalu ringan atau sudah ada bobotnya? 
2. Coba Anda renungkan, apa saja yang sudah Anda 

lakukan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-
Nya? 

3. Hal atau kebiasaan apa yang akan Anda hilangkan 
agar hidup Anda bisa lebih berbobot di mata Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami 
banyak menghabiskan waktu kami dengan hal yang 

sia-sia. Mulai hari ini, Tuhan, kami mau mencari tahu 
apa tujuan dan kehendak-Mu atas hidup kami, 

sehingga kami tidak berlari tanpa sasaran. Tolong kami 
Tuhan, beri kami kehausan dan kelaparan roh, agar 

hidup kami ini sungguh-sungguh menggenapi fiirman-
Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 35-36 

2 Petrus 1 



RABU, 08 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMBANGUN KEHIDUPAN ROHANI YANG 

BERBOBOT 

 
BACAAN HARI INI 
1 Timotius 4:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
1 Timotius 4:8 (FAYH) Latihan-latihan jasmani itu baik, 
tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan 
daya pendorong dalam segala yang kaulakukan. Jadi, 
latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang 
lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam 
hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang 
akan datang.  
 
Menjadi seorang petani awalnya bukanlah pilihan Pak 
Gun. Namun ia mendapat warisan sawah dan mandat 
dari orangtuanya untuk meneruskan mengelola sawah, 
maka Pak Gun mulai belajar ilmu pertanian. Pak Gun 
berusaha mencari bibit yang bagus, pupuk yang bagus, 
dan cara merawat tanaman di sawahnya dengan tepat. 
Semua yang dilakukan Pak Gun tentunya bukan tanpa 
tujuan. Ia menginginkan hasil panen yang bagus, yaitu 
panen yang berkualitas dan berbobot. 
 



Mengapa Pak Gun ingin memperoleh hasil panen yang 
berbobot? Karena semua hasil pertaniannya selalu 
ditimbang dengan suatu ukuran, yaitu kilogram. Harga 
dari hasil panennya pun ditentukan oleh berat atau 
bobot tanaman tersebut. Semakin berat bobot tanaman 
itu, semakin banyak juga uang yang diperoleh Pak Gun. 
Selama menjadi petani, beragam jenis tanaman pun 
sudah pernah ia tanam di sawahnya, seperti singkong, 
ketela, wortel, bayam, padi, dan masih banyak lagi yang 
lain. Kini, Pak Gun sangat senang dengan dunia 
pertanian, apalagi saat sawahnya memberikan hasil 
panen yang berkualitas dan berbobot. 
 
Tuhan pun demikian, Dia sangat senang jikalau 
mendapati kita memiliki kehidupan rohani yang 
berbobot. Meskipun kebanyakan orang dunia lebih 
mengutamakan tubuh dan jiwa saja serta mengabaikan 
roh, kita anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Bukan 
hanya tubuh dan jiwa saja yang harus kita perhatikan, 
tetapi kita perlu membangun kehidupan rohani yang 
berbobot. Untuk itu, kita perlu meningkatkan bobot 
kehidupan rohani dengan  mengisi hidup kita dengan 
asupan-asupan rohani. Melihat, mendengar, dan 
melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Membangun 
mezbah pribadi dengan Tuhan, membaca dan 
melakukan firman Tuhan, berdoa puasa, serta 
membangun persekutuan rohani dengan keluarga serta 
saudara seiman. Dengan memiliki kehidupan rohani 



yang berbobot, kita akan kuat menghadapi badai apa 
pun dalam hidup ini. Oleh karena itu, bangkitlah 
menjadi anak Tuhan yang memiliki kehidupan rohani 
yang berbobot. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Bukan hanya tubuh dan jiwa yang harus kita perhatikan, 
kita juga perlu membangun KEHIDUPAN ROHANI yang 
BERBOBOT. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda saat ini sudah membangun kehidupan 
rohani yang berbobot? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa kita harus membangun kehidupan rohani 
yang berbobot? 

3. Bagaimana cara Anda agar kehidupan rohani Anda 
berbobot? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ajarkanlah kami memiliki kehidupan 
yang seimbang, baik tubuh, jiwa, dan roh. Namun, 
yang terutama, tuntunlah kami untuk membangun 
kehidupan rohani yang berbobot. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 37-39 

2 Petrus 2 



KAMIS, 09 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI HIDUP BERKEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 27:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada kita yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Dalam setiap pertandingan olahraga, selalu ada hadiah 
yang disediakan bagi pemenang. Semua peserta pun 
pasti akan berusaha dengan maksimal agar mereka 
dapat memperoleh kemenangan. Merupakan suatu 
kebanggaan yang tak ternilai ketika kemenangan itu 
dapat diraih. Bahkan mereka dapat melihat satu kota 
atau satu negara yang merayakan kemenangannya jika 
tim yang mewakili mereka dapat meraih juara. Tim 
tersebut akan dielu-elukan dan diarak ke seluruh kota. 
Tentunya mereka meraih posisi juara tersebut bukan 
tanpa perjuangan. Berbagai latihan keras mereka jalani 
agar mendapatkan performa yang maksimal. 
Kedisiplinan dalam berlatih harus terus dipertahankan 



agar mereka dapat menjadi juara. Berbagai teknik dan 
strategi diterapkan agar mereka dapat bersaing dengan 
lawan dan memenangkan pertandingan. Bagi mereka 
yang benar-benar mempersiapkan latihannya dengan 
sangat baik, memenangkan medali hampir dapat 
dipastikan.  
 
Benar, kita hampir selalu melihat bahwa kehidupan 
seorang pemenang tidak ada yang setengah-setengah. 
Mereka akan terus berjuang, berlatih, berusaha hingga 
memiliki kekuatan yang maksimal. Sama halnya dengan 
kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan 
hidup, sering kali kita menghadapi peperangan rohani. 
Iblis terus-terusan menyerang dan berusaha 
menjatuhkan kita, Oleh sebab itu, diperlukan kehidupan 
rohani yang kuat dan berbobot agar bisa bertahan dan 
menang dalam segala keadaan. Sebab Iblis akan dengan 
mudah menyerang orang-orang yang memiliki 
kehidupan rohani yang lemah. Akan tetapi, ketika 
menghadapi orang yang memiliki kehidupan rohani 
yang kuat, ia akan berpikir ulang. 
 
Kita semua pasti rindu untuk muncul sebagai 
pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab 
itu, milikilah kehdiupan rohani yang berbobot. Seperti 
mental pemenang yang membangun kekuatan fisiknya, 
maka kita juga sangat perlu untuk membangun manusia 
roh yang kuat. Ketika kita memiliki kehidupan rohani 



yang berbobot, maka iman kita juga tidak mudah goyah, 
sehingga membuat kita menjadi pribadi yang 
berkemenangan. 
 
RENUNGAN 
KEHIDUPAN ROHANI yang BERBOBOT membuat kita 
BERKEMENANGAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apakah definisi dari kehidupan 
rohani yang berbobot? 

2. Mengapa sangat penting untuk membangun 
kehidupan rohani yang kuat dan berbobot? 

3. Apa komitmen Anda untuk membangun kehidupan 
rohani Anda lebih berbobot? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu selalu 

nyata dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus dapat 
membangun kehidupan rohani kami, sehingga lebih 

kuat dan berbobot. Agar kami timbul menjadi pribadi 
yang berkemenangan bersama-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 20-21 

Yakobus 5 

 



JUMAT, 10 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA MEMILIKI KEHIDUPAN ROH YANG SOLID 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 5:3-12 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 
akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 
Makanan sehat dan makanan enak seringkali 
merupakan dua hal yang bertolak belakang. Makanan 
sehat seringkali rasanya kurang lezat, tetapi 
manfaatnya sangat baik bagi kesehatan tubuh. 
Sedangkan makanan enak pasti rasanya lezat tetapi 
seringkali kurang baik bagi kesehatan tubuh apabila 
dimakan dalam porsi yang berlebihan. Semuanya 
tergantung pilihan kita, apakah kita memilih makan 
makanan yang menyehatkan atau hanya mengenakkan 
saja.  
 
Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Apa yang 
menjadi pilihan kita? apakah kita memilih firman Tuhan 
yang menyenangkan saja, atau kita memilih seluruh 
firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang sangat 
baik bagi manusia roh kita? Firman Tuhan hari ini 



menjelaskan bahwa orang yang lapar dan haus akan 
kebenaran akan dipuaskan dan berbahagia.  
 
Kelaparan untuk hal-hal yang lahiriah itu tidak salah, 
tetapi kelaparan rohani tetap harus menjadi prioritas 
utama bagi setiap anak Tuhan. Banyak hal dalam hidup 
kita yang tidak bisa diselesaikan dengan kepandaian 
dan kedudukan, bahkan keuangan kita. Dengan 
kehidupan rohani yang solid, kita pasti akan 
memenangkan setiap pergumulan hidup, sebab kita 
tidak bisa memungkiri peran Tuhan yang besar dalam 
hidup kita. Pak Obaja, gembala kita, memilih untuk 
belajar dan memperjuangkan kehidupan rohaninya 
dengan luar biasa. Tidak heran pelayanannya 
bertumbuh secara luar biasa pula. Kita pun harus 
belajar memiliki kelaparan rohani dan berani bertindak 
untuk bayar harga, sehingga kita bisa menjadi anak 
Tuhan yang berbobot. 
 
RENUNGAN 
Rahasia memiliki kehidupan roh yang solid adalah 
MEMILIH untuk memiliki NAFSU MAKAN ROHANI yang 
KUAT. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah nafsu makan rohani Anda selama 
ini?  



2. Mengapa Anda perlu memilih untuk memiliki 
nafsu makan rohani yang kuat? 

3. Bagaimana Anda bisa meningkatkan nafsu makan 
rohani Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami menyadari bahwa kami 
membutuhkan Engkau. Ajari kami untuk dapat 

memiliki kehidupan roh yang solid. Biarlah kami bisa 
memiliki kelaparan roh yang besar sehingga kami bisa 

memiliki kehidupan rohani yang semakin berbobot 
semakin harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 42-44 

1 Yohanes 1 



SABTU, 11 JULI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KERINDUAN TANPA TINDAKAN ADALAH SIA-SIA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 44:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 44:3 Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas 
tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang 
kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. 
 
Kita sering mendengar kisah sukses dari orang-orang 
hebat di dunia. Tadinya bukan siapa-siapa, tetapi karena 
memiliki kehausan dan kelaparan akan kesuksesan, mau 
berjuang untuk mewujudkannya, maka kesuksesan pun 
datang. Banyak orang pun termotivasi untuk berjuang 
supaya sukses seperti mereka. Namun kenyataannya, 
tidak semua dari kita sungguh-sungguh bertindak. 
Sebagian dari kita tidak mempu mengalahkan rasa 
malas, atau tidak mau belajar dan mengasah diri, atau 
kekurangan daya juang. Akibatnya, mimpi tetaplah 
menjadi mimpi. Hal yang sama juga terjadi dengan 
kerohanian kita. Kita tahu harus menempel erat dan 
membangun hubungan yang dekat dengan Sang 



Sumber Kehidupan, yaitu Tuhan. Kita pun 
merindukannya. Namun karena 'daging' lemah, 
kerinduan kita hanya berhenti sampai sebatas keinginan 
saja. 
 
Berbeda dengan kehidupan Daud. Sejak masa mudanya, 
hati Daud dipenuhi dengan kerinduan yang begitu besar 
akan hadirat Tuhan. Ia pun berjuang dengan sekuat 
tenaga mengejar hadirat Tuhan dalam hidupnya. 
Lihatlah bagaimana tujuh kali sehari Daud sengaja 
menyediakan waktu untuk memuji-muji Tuhan di 
tengah segala kesibukannya sebagai seorang raja. 
Lihatlah bagaimana dengan tindakannya, ia menari-nari 
bagi Tuhan sampai istrinya sendiri mengolok-oloknya. 
Namuni apa yang dikatakan Daud? " -- di hadapan Tuhan 
aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku 
lebih dari pada itu;" (2 Sam. 6:21-22). Namun tahukah 
Anda, justru tindakan-tindakan itulah yang menjadikan 
hidupnya berbobot di hadapan Tuhan. Perkenanan 
Tuhan nyata atas Daud, bahkan turun-temurun sampai 
ke anak cucunya. Sungguh luar biasa.  
 
Anda mau memiliki hidup yang berbobot seperti Daud? 
Pastikan kerinduan Anda akan hadirat Tuhan disertai 
dengan tindakan dan perjuangan. Kalahkan kedagingan 
Anda, buang semua hal-hal yang merintangi Anda untuk 
mendekat kepada-Nya. Maka perjuangan dan tindakan 
Anda akan menarik hadirat Tuhan itu datang. 



Perkenanan dan tuntunan-Nya pun semakin nyata 
dalam hidup Anda, karena Anda didapati memiliki hidup 
yang berbobot di hadapan Tuhan. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Keinginan saja TIDAK CUKUP, kita harus memiliki 
KELAPARAN ROH yang BESAR untuk dapat 
mengembangkan kehidupan rohani kita. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda meresponi kerinduan Anda akan 
hadirat Tuhan dengan tindakan-tindakan yang 
nyata? 

2. Menurut Anda, hal apa sajakah yang akan Anda 
dapatkan jika Anda sungguh-sungguh bertindak 
mengejar hadirat Tuhan dalam hidup Anda?   

3. Kendala apakah yang Anda hadapi untuk 
memperjuangkan kerinduan Anda akan hadirat 
Tuhan? Bagaimana cara Anda mengatasinya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah 

Pribadi yang menginginkan kami dekat dengan-Mu. 
Ajarkan kami untuk mengalahkan dan membuang 
segala sesuatu yang membuat kami tidak mampu 

bertindak secara nyata memperjuangkan kerinduan 
kami akan hadirat-Mu. Kami mau, ya Tuhan, supaya 



hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. 
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 45-46 

1 Yohanes 2 

 



MINGGU, 12 JULI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

JALAN MENJADI ORANG KRISTEN LUAR BIASA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 92:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 92:14-15 mereka yang ditanam di bait TUHAN 
akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua 
pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar,  
 
Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada waktu-waktunya 
ketika kita diperhadaplan pada persimpangan. Dalam 
puisi "Jalan yang Tidak Ditempuh" karya Robert Frost, 
penyair kenamaan Amerika di awal abad ke-20, 
diceritakan tentang seseorang yang berdiri di hadapan 
jalan yang menyimpang dua. Orang tersebut 
menimbang-nimbang lama, sebab ia tidak bisa 
menempuh kedua-duanya. Yang satu terlihat lebih baik 
dan berumput, tetapi tampaknya sudah dilalui banyak 
orang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menempuh 
jalan yang jarang dilalui orang. Lama setelah itu, ia 
menyadari, keputusannya di persimpangan itu telah 
membawa banyak perbedaan pada hidupnya. 
 



Sesungguhnya, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, 
kita pun diperhadapkan pada sebuah persimpangan. 
Jalan yang pertama tampak berumput hijau dan tidak 
akan menyakiti telapak kaki kita. Kita bisa melaluinya 
sambil berjalan santai sambil sesekali melihat 
keindahan sekitar. Jalan yang kedua mungkin tidak 
terlihat seindah itu. Jalannya berbatu dan menanjak 
serta melandai di beberapa tempat. Bahkan berlubang 
dan bersemak duri.  
 
Benar, kita bisa saja memilih untuk menjadi anak 
Tuhan yang menjalani kekristenan secara biasa-biasa 
saja. Yang penting kita beribadah, berbuat baik, bahkan 
melayani, dan ikut kelompok sel. Namun semua itu kita 
lakukan sekedarnya saja. Toh Tuhan dengan kasih 
karunia-Nya yang besar tetap akan memberkati dan 
memelihara hidup kita. Akan tetapi, justru di jalan yang 
sulit itulah, jalan yamg kerap membuat kaki kita 
berdarah karena batu dan ranting yang tajam, yang 
pada akhirnya membuat kaki kita kuat dan lutut kita 
tidak mudah goyah. Kehidupan roh kita tidak lagi 
lemah, tetapi solid. Memang tidak mudah dan ada 
harga mahal yang harus dibayar, berulang-ulang. Itu 
sebabnya, kita butuh kehausan dan kelaparan yang 
besar untuk memilih jalan yang jarang dilalui itu. Suatu 
saat nanti, kita pun akan menyadari bahwa jalan itu 
sungguh layak untuk kita tempuh. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
Jangan jadi orang Kristen biasa sementara JALUR untuk 
menjadi orang Kristen LUAR BIASA ada DI DEPAN kita. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana Anda menjalani kekristenan Anda 
selama ini?  

2. Mengapa Anda perlu memilih untuk menjadi 
orang Kristen luar biasa? 

3. Bagaimana Anda bisa memiliki kehausan dan 
kelaparan besar untuk dapat memilih jalur 
menjadi Kristen luar biasa? 

 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, Engkau mengetahui jalan-jalan 
kehidupan kami. Pimpin kami dengan hikmat-Mu, agar 
kami bisa memilih jalan yang membuat kami semakin 

kuat dalam-Mu dan dengan demikian kami bisa 
menjadi anak yang bisa Engkau pakai untuk melakukan 
perkara-perkara dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
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