


13 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HAL YANG MEMPENGARUHI BOBOT KEHIDUPAN 

ROHANI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 55:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:2 Mengapakah kamu belanjakan uang untuk 
sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk 
sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku 
maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan 
menikmati sajian yang paling lezat. 
 
Di tahun 2010, pemerintah Indonesia menerbitkan 
peraturan untuk mewujudkan keberhasilan menyusui di 
Indonesia. Salah satunya adalah setiap bayi yang baru 
saja dilahirkan sesegera mungkin diletakkan di atas dada 
ibunya. Hal ini merupakan sebuah usaha inisiasi 
menyusui dini agar merangsang keluarnya ASI sang ibu. 
Namun, upaya untuk kesuksesan menyusui ini tidak 
selesai sampai di situ saja. Si ibu harus mempelajari 
tentang seluk-beluk menyusui, supaya bayinya bisa 
mendapatkan asupan gizi yang sebagaimana mestinya.  
 



Misalnya, agar tumbuh kembangnya optimal, bayi yang 
baru lahir harus disusui setiap dua jam sekali dengan 
durasi setidaknya 25 menit setiap kalinya. Hal ini supaya 
bayi tidak hanya mendapatkan foremilk (protein dalam 
ASI yang dikeluarkan kurang lebih 15 menit pertama 
menyusui), tetapi juga hindmilk yang mengandung 
lemak tinggi (yang hanya akan dikeluarkan setelah lewat 
dari 15-20 menit menyusui). Selama enam bulan 
pertama kehidupannya, bayi sebaiknya tidak 
mengonsumsi apa pun selain dari ASI. Sang ibu pun 
harus sangat menjaga kualitas asupan makanan dan 
minumannya, karena gizi yang didapat sang ibu itulah 
yang nantinya akan disalurkan kepada bayinya melalui 
ASI.  
 
Sama halnya dengan bayi yang harus mendapatkan ASI 
yang berkualitas dan juga dalam kuantitas yang sesuai, 
demikian pula dengan kehidupan rohani kita. 
Pertumbuhan dan perkembangan manusia roh kita 
tidak akan bisa optimal apabila kita tidak menjaga 
asupan makanan rohani kita. Makanan rohani apa yang 
kita konsumsi setiap harinya, dan seberapa sering kita 
mengkonsumsinya, sangat amat menentukan bobot 
kehidupan rohani kita. Apabila bayi harus secara berkala 
diperiksa oleh dokter untuk dilihat dan ditimbang 
pertumbuhannya, lantas bagaimana dengan kehidupan 
rohani kita? Marilah mulai sekarang kita mulai 
memperhatikan asupan rohani yang masuk ke dalam 



manusia roh kita agar kita memiliki kehidupan roh yang 
salid dan didapati berbobot di hadapan Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Kehidupan rohani BERBOBOT atau tidak, sangat 
dipengaruhi dari KUALITAS DAN KUANTITAS 
MAKANAN ROHANI kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kehidupan roh yang 

berbobot? 
2. Menurut Anda, bagaimana selama ini Anda menjaga 

kualitas dan kuantitas makanan rohani Anda? 
3. Apakah yang kiranya dapat Anda lakukan untuk 

memperbaiki asupan rohani Anda? Renungkan dan 
tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih, ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah 
menyadarkan kami semua. Ampuni kami kalau kami 
sering kali hanya fokus pada apa yang kelihatan saja, 

kami hanya sibuk memperhatikan asupan manusia 
jasmani kami dan melupakan kesehatan manusia roh 

kami. Kami mau belajar dan berkomitmen untuk 
menjaga kualitas dan kuantitas makanan rohani kami, 
sehingga kami boleh memiliki kehidupan rohani yang 

Engkau pandang berbobot. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 1-2 
1 Yohanes 4 



14 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MAKANAN TERBAIK BAGI MANUSIA ROH KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 23:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:1-2 Mazmur Daud. TUHAN adalah 
gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan 
aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing 
aku ke air yang tenang; 
 
Sejak pandemi merebak di Indonesia, gaya hidup sehat 
dan bersih menjadi trending topic di masyarakat. Orang 
mulai memperhatikan apa yang menjadi asupan 
mereka agar daya tahan tubuh dan stamina meningkat. 
Banyak orang berlomba-lomba mengonsumsi 
superfood karena jenis makanan ini dianggap 
menawarkan banyak manfaat kesehatan. Superfood 
adalah sebutan untuk bahan makanan yang sangat 
kaya akan nutrisi dan gizi. Sayur-sayuran hijau, ikan 
salmon, dan beberapa jenis buah seperti alpukat, 
kenari, atau goji berry adalah beberapa contoh 
superfood. Belakangan, empon-empon juga banyak 
diburu sebab dipercaya bisa membuat imunitas atau 
kekebalan tubuh meningkat. 



 
Meskipun harga bahan-bahan makanan ini jadi 
melonjak tajam karena banyaknya permintaan, tetapi 
para ibu tetap saja berusaha mendapatkannya. Mereka 
rela membayar mahal dan berepot-repot pergi ke 
pasar atau supermarket. Semuanya demi anak-anak 
dan keluarga mereka beroleh makanan yang terbaik 
bagi kesehatan. 
 
Sama halnya dengan gereja kita yang mau repot dan 
bayar harga yang tidak murah agar para jemaat 
mendapat asupan nutrisi rohani yang terbaik. Setiap 
hari, bahkan tiga kali sehari, kita bisa mendapat ReKA. 
Dalam masa pandemi, kita bahkan tetap bisa ikut SOM 
dan KOMSEL secara online. Ada JSM dan juga ‘live 
streaming with Ps. Obaja’ setiap hari Rabu dan Kamis. 
Setiap minggu, gembala kita berusaha memberikan 
bukan saja yang baik, tetapi YANG TERBAIK, yaitu 
rhema dari Tuhan. Ini semua adalah superfood bagi 
manusia roh kita. Tak ada yang lebih dirindukan oleh 
seorang gembala, selain agar domba-dombanya bisa 
makan kenyang dengan makanan yang terbaik. Sebagai 
domba, ikutilah suara gembala yang telah Tuhan 
berikan pada kita, agar kita memiliki kehidupan rohani 
yang solid dan berbobot. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
Kerinduan GEMBALA adalah supaya DOMBA-
DOMBANYA MAKAN KENYANG dengan makanan yang 
terbaik. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memperhatian asupan makanan 

bagi manusia roh Anda? 
2. Apa yang Anda rasakan ketika Anda tidak cukup 

mendapatkan makanan rohani? 
3. Bagaimana cara Anda untuk mengeyangkan diri 

Anda dengan superfood yang disediakan oleh 
gembala kita? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah 

memberikan gembala yang baik bagi kami. Gembala 
yang begitu memperhatikan kebutuhan rohani kami, 
sehingga manusia roh kami semakin bertumbuh kuat 

dan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, 
berkati gembala kami dengan hikmat dan pengurapan 

tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 3-4 
1 Yohanes 5 



15 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
CARA MENJADI ORANG YANG EKSELEN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 119:62-82 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:78 Biarlah orang-orang yang kurang ajar 
mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok 
terhadap aku tanpa alasan; tetapi aku akan 
merenungkan titah-titah-Mu. 
 
Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari?  Masih 
banyak orang Kristen yang menjawab, "Jujur, saya 
jarang baca Alkitab.  Mana sempat?  Pulang kerja 
sudah larut malam, jadi paling cuma berdoa saja.  Saya 
membaca Alkitab kalau pas hari Minggu di 
gereja.  Untung di handphone saya ada ReKA, bisa 
dibaca di mana-mana.  Itu saja yang kubaca."  Ya, 
membaca firman Tuhan melalui renungan-renungan 
harian memang bagus, karena di situ ada tuntunan 
ayat-ayat yang kita baca, tetapi kita tidak boleh 
melupakan sumbernya yaitu Alkitab, firman Tuhan 
yang tertulis. 
 



Seseorang yang memiliki kehidupan merenungkan 
firman Tuhan setiap hari pasti hidupnya tidak sama 
dengan orang yang tidak pernah merenungkan firman 
Tuhan. Karena banyak merenungkan firman Tuhan, 
akan mendorng kita melakukan yang terbaik dalam 
segala hal. Sebab kita tahu, apa pun yang kita lakukan, 
kita lakukan itu demi Tuhan. Oleh karena itu, 
sediakanlah waktu secara khusus untuk membaca, 
mendengar, dan merenungkan firman Tuhan setiap 
hari.  Sebagaimana tubuh jasmani kita membutuhkan 
makanan setiap hari, begitu pula dengan manusia roh 
kita, harus makan makanan rohani secara teratur 
setiap hari.   
 
Seperti yang tertulis dalam Yosua 1:8, "Janganlah 
engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau 
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis 
di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu 
akan berhasil dan engkau akan beruntung." Hal ini 
karena firman Tuhan adalah pegangan dan pedoman 
hidup orang percaya, yang menuntun kita pada hidup 
berkemenangan. Jika kita rindu mengalami kuasa 
Tuhan, menjadi orang yang ekselen, rindu pelayanan 
kita berhasil, rindu mengalami berkat-berkat Tuhan, 
rindu pekerjaan kita berhasil, kita pun harus mencintai 
firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. 
Bagaimanapun, firman Tuhan adalah menu makanan 



roh super yang Tuhan sediakan, yang dapat membuat 
kehidupan roh kita semakin solid setiap harinya. 
 
RENUNGAN 
Banyak MERENUNGKAN FIRMAN akan membuat kita 
menjadi ORANG YANG EKSELEN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, mengapa kita harus banyak 
merenungkan firman Tuhan? 

2. Sudahkah Anda merenungkan firman Tuhan siang 
dan malam? Apa manfaat yang Anda rasakan 
ketika banyak merenungkan firman Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa menjadikan perenungan 
firman sebagai gaya hidup sehari-hari? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala tuntunan 
dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup 

kami. Kami mengucap syukur melalui firman-Mu, 
Engkau menuntun langkah kami. Kami rindu untuk 

dapat terus merenungkan firman-Mu siang dan 
malam. Agar hidup kami berguna untuk kemuliaan 

nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin” 

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Daniel 5-7 

2 Yohanes 

 



16 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
FONDASI KEHIDUPAN ROHANI YANG BERBOBOT 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan 
kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan 
malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 
dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab 
dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan 
engkau akan beruntung. 
 
Seorang wanita sangat takut tentang pemeriksaan 
rahimnya yang bermasalah. Dokter belum memberikan 
diagnosa yang pasti, tetapi kemungkinan terbesar itu 
adalah kanker. Kekuatirannya ditambah dengan 
kenyataan bahwa tabungannya hanya sedikit, dan 
karena bekerja sendiri, ia tidak mempunyai asuransi 
atau tunjangan kesehatan. Setiap hari, ia membaca 
Alkitab semakin dan semakin sering. Sebuah Perikop di 
kitab Habakuk membuatnya terus membaca dan 
mengulang-ulangnya. Habakuk tahu bahwa bangsanya 
akan diserang dan diporak-porandakan, tetapi ia tetap 
bisa menemukan sukacita dalam Tuhan (Hab. 3:17-18). 



Wanita ini pun mulai mengingat bahwa Tuhan selalu 
bersamanya dan mengasihinya. Bukannya memohon 
kesembuhan, doa utamanya hanya, "Aku juga 
mengasihi-Mu! Aku juga mengasihi-Mu!" Saat hasil 
pemeriksaan keluar, ternyata hanya ditemukan kista 
jinak dan ia segera pulih setelah dioperasi.  
 
Saat Yosua merasa gentar karena ia harus 
menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke 
Tanah Perjanjian, Tuhan memberikannya instruksi 
untuk selalu memperkatakan firman-Nya. Karena 
Yosua mentaati perkataan Tuhan, ia pun selalu 
mengalami penyertaan dan mujizat pertolongan Tuhan 
yang dahsyat dalam perjuangannya. Bukan hanya 
berhasil menerobos tembok Yerikho, ia juga memimpin 
bangsa Israel memperoleh kemenangan demi 
kemenangan, sampai seluruh tanah Kanaan menjadi 
milik mereka.  
 
Apa yang terjadi pada Yosua, juga bisa terjadi dalam 
kehidupan kita, asal kita mau belajar firman Tuhan 
lewat pembacaan Alkitab dengan sungguh-sungguh 
dan melakukannya. Hidup rohani kita akan semakin 
berbobot dan Tuhan akan membawa kita semakin 
bijaksana untuk merespons setiap perkara yang terjadi. 
Lebih dari sekedar hidup yang diberkati, tetapi juga 
hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun 
dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam 



kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas kita, 
kemuliaan-Nya ada dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Kehidupan rohani yang BERBOBOT tidak bisa terlepas 
dari MEMBACA FIRMAN setiap hari.  
 
APLIKASI 

1. Sudahkan Anda membaca Alkitab setiap hari? 
Mengapa demikian? 

2. Mengapa kehidupan rohani yang berbobot tidak 
bisa terlepas dari membaca Alkitab setiap hari?  

3. Bagaimana Anda bisa mendisiplin diri lebih lagi 
untuk dapat membaca Alkitab setiap hari? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
menyediakan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Beri 

kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, 
sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan 

melakukan firman-Mu senantiasa dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 8-10 
3 Yohanes 



17 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEHIDUPAN ROH YANG SEMAKIN BERTUMBUH KUAT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 143:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 143:10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, 
sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu 
menuntun aku di tanah yang rata! 
 
Joy dan Jill ada di sekolah serta kelas yang sama. 
Keduanya bersahabat, tetapi memiliki kakakter yang 
berbeda. Joy adalah anak yang tekun, taat, dan dengar-
dengaran akan petunjuk gurunya. Sementara Jill sering 
sengaja menunda, bahkan memilih-milih mana 
petunjuk dari gurunya untuk dilakukan. Apa yang tidak 
sesuai dengan apa yang ia mau, membuatnya tidak 
nyaman sebab ia harus berjuang lebih sehingga Jill lebih 
memilih untuk tidak melakukannya. Saat Joy 
menasihatinya, Jill selalu berkata tidak apa-apa, toh 
nilainya masih bisa diterima. 
 
Lalu ujian nasional pun tiba. Ujian itu akan menentukan 
kelulusan sekaligus kesempatan untuk mendapat 
beasiswa. Tak disangka, selama ini sang guru diam-diam 



memperhatikan perilaku Joy dan Jill. Ia memutuskan 
untuk mengajak Joy berbicara secara pribadi karena ia 
menilainya lebih mau mendengar dan menerapkan 
petunjuk darinya. Guru itu memberikan tips jitu cara 
belajar yang benar, supaya Joy bisa lebih siap 
menghadapi ujian nasional. Singkat cerita, yang lulus 
dengan nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa pun 
bisa ditebak. Tentu saja Joy! Semua itu diperolehnya 
karena ia tekun meresponi petunjuk dari gurunya dan 
setia menjalankannya. Karakternya dipandang lebih 
berbobot dibandingkan dengan Jill. 
 
Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita ilustrasi di 
atas. Terhadap setiap firman yang disampaikan, apakah 
kita adalah Joy yang langsung meresponi dan menjadi 
pelaku firman, atau seperti Jill yang pilih-pilih bahkan 
sering kali mengabaikan firman karena merasa memiliki 
pemikiran yang lebih baik? Hari ini, Tuhan 
mengingatkan kita semua, apa pun petunjuk firman 
yang disampaikan, mari responi dengan sekuat tenaga. 
Mungkin  butuh bayar harga, kita repot melakukannya, 
sulit, atau kita punya pemikiran dan pendapat sendiri, 
tetapi percayalah, tuhan tidak pernah salah. Justru 
ketika kita siap sedia dengan penuh kepercayaan 
berusaha dengan keras meresponi firman, hidup kita 
akan dipandang berbobot di hadapan-Nya dan kita akan 
semakin masuk dalam perkenanan-Nya. Haleluya! 
 



RENUNGAN 
Semakin banyak kita MERESPONI FIRMAN, semakin 
BERTUMBUH KUAT kehidupan rohani kita.  
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah cara Anda meresponi setiap firman 
rhema yang Anda dapatkan setiap harinya? 

2. Adakah yang harus Anda perbaiki/tingkatkan dari 
sikap Anda saat firman Tuhan disampaikan? 

3. Menurut Anda, hal apakah yang akan Anda 
dapatkan jika Anda lebih sungguh merespon firman 
dengan benar? Tuliskan komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas setiap petunjuk firman rhema 

yang Engkau selalu berikan bagi kami. Ampuni kami 
jika sering kali kami masih setengah-setengah, bahkan 

memilih untuk tidak melakukannya. Berikan kami 
kekuatan ya Tuhan, karena kami mau memperbaharui 

komitmen kami untuk lebih sungguh lagi menjadi 
pelaku firman-Mu, supaya hidup kami semakin 

menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 11-12 
Yudas 



18 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENGALAMI PENGALAMAN ROHANI YANG 

BERBOBOT 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 15:15-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-
perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; firman-Mu itu 
menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan 
hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya 
TUHAN, Allah semesta alam. 
 
Sebuah buku tebal tampak berdebu dan tergeletak di 
tumpukan buku-buku lainnya. Buku itu terlihat tidak 
pernah dibuka apalagi dibaca oleh pemiliknya. Tulisan di 
atas buku itu tercetak cukup jelas, yaitu “Alkitab”. 
Sebenarnya Alkitab itu adalah milik Dina. Dulu buku itu 
selalu dibuka dan dibaca setiap hari, tetapi sejak di-PHK 
dari kantornya, ia menjadi marah kepada Tuhan dan 
enggan mencari-Nya lagi. Kini, mujizat Tuhan yang dulu 
sering dialami Dina tidak pernah lagi dialaminya.  
 
Berbeda dengan Daniel yang begitu mencintai firman 
Tuhan. Berawal dari membaca firman Tuhan dan 



memperhatikan kitab Yeremia, ia mengerti bahwa 
Tuhan memang membawa bangsa Israel masuk dalam 
pembuangan selama 70 tahun. Lalu setelah itu ia mulai 
berdoa sambil berpuasa dan berkabung serta 
memohon. Tuhan pun mengutus malaikat Gabriel untuk 
mengajari Daniel dan memberinya akal budi untuk 
mengerti firman Tuhan dengan begitu jelas. Alkitab pun 
mencatat, sepanjang hidup Daniel, sampai masa tuanya, 
hidupnya dipenuhi dengan kuasa dan mujizat Tuhan. 
 
Kita pun bisa mengalami perkara-perkata spektakuler 
seperti Daniel. Kuncinya adalah mau membaca, 
memperhatikan, dan juga meresponi firman Tuhan. 
Semua kejadian spektakuler yang Daniel alami pun 
diawali dari hal sederhana, yaitu membaca kitab 
Yeremia. Kalau kita jarang mengalami hal-hal yang luar 
biasa seperti Daniel, mungkin itu karena kita belum 
membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau 
kita sudah membaca, tetapi belum sampai di tahap 
memperhatikan dan merenungkan, apalagi sampai 
meresponi. Mulai sekarang, marilah kita membaca, 
memperhatikan, dan merenungkan, serta meresponi 
firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, sehingga manusia 
roh kita bisa bertumbuh pesat dan kita akan memiliki 
kehidupan roh yang berbobot. Alkitab adalah salah satu 
menu makanan roh yang super, karena itu jangan 
pernah kita lewatkan dalam hidup kita, agar kita 



memiliki kehidupan roh yang solid di tengah keadaan 
dunia yang tidak menentu ini. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Pengalaman KUASA DAN MUJIZAT TUHAN YANG 
SPEKTAKULER akan menjadi bagian dari orang-orang 
yang selalu MERENUNGKAN FIRMAN SERTA 
MERESPONINYA.  
 
APLIKASI 

1. Mengapa Anda harus merenungkan dan meresponi 
firman Tuhan? 

2. Apakah pengalaman kuasa dan mujizat spektakuler 
yang sudah Anda alami dalam hidup Anda? 

3. Apakah komitmen Anda agar Anda memiliki 
pengalaman kuasa dan mujizat Tuhan yang 
spektakuler? Sebutkan!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu 
memberikan makanan rohani yang super pada kami. 

Kami mau selalu merenungkan dan meresponi firman-
Mu dalam hidup kami. Kami percaya, kuasa dan 

mujizat spektakuler pasti akan kami alami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 1-4 
Wahyu 1 



19 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEBAHAGIAAN ORANG YANG HAUS DAN LAPAR 

AKAN KEBENARAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 5:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 
akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 
Banyak kesaksian yang disampaikan ke gereja seusai 
ibadah offline perdana gereja kita pada tanggal 5 Juli 
2020 yang lalu. Salah satunya datang dari jemaat yang 
menyaksikan bagaimana hadirat Tuhan terasa sangat 
luar biasa kencang saat ibadah berlangsung. Sepanjang 
jalannya ibadah, ia merasakan gemuruh urapan atas 
semua jemaat Keluarga Allah, dan ia sendiri pun bisa 
mengalami kelegaan dalam hidupnya. Seorang jemaat 
yang lain juga menyaksikan bagaimana saat mengikuti 
ibadah ia merasa bagaikan diguyur aliran air terjun 
yang deras menyegarkan. Banyak pula yang 
menyaksikan bagaimana sebelum ibadah dimulai, 
mereka menanti dengan sangat antusias, sangat rindu, 
dan sudah tidak sabaran untuk segera datang ibadah di 
gereja. Para jemaat ini pun kemudian benar-benar 



puas bisa menerima berkat dan kekuatan Tuhan yang 
luar biasa seusai ibadah. 
 
Matius menceritakan bagaimana Tuhan Yesus 
mengajarkan tentang kebahagiaan kepada banyak 
orang dalam sebuah khotbah di bukit. Dari sekian 
banyak kebahagiaan, ada satu kebahagiaan yang pasti 
akan didapatkan oleh orang yang lapar dan haus akan 
kebenaran, yaitu mereka akan dipuaskan. 
 
Di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum juga 
mereda sampai saat ini, kerinduan suasana ibadah di 
gereja pasti sangat dirindukan oleh semua anak Tuhan. 
Sudah sekian bulan lamanya kita tidak bisa berkumpul 
bersama akibat pandemi. Semua pasti rindu, lapar, dan 
haus akan hadirat Tuhan. Meskipun selama ini kita 
sudah mulai terbiasa dengan ibadah online, sukacita 
bersekutu, menyembah, dan memuji Tuhan bersama-
sama pasti selalu akan kita nantikan. Orang-orang yang 
lapar dan haus pun akan dipuaskan, bukan hanya 
dengan makanan roh yang biasanya saja, kini Tuhan 
telah menyediakan menu makanan roh super, sehingga 
kita pun bisa beroleh kehidupan roh yang solid. Ya, 
inilah kebahagiaan orang yang haus dan lapar akan 
Tuhan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan, baik 
secara roh, jiwa, dan tubuh. Ia akan selalu dipelihara 
dan dipenuhi oleh Tuhan. 
 



RENUNGAN 
Orang yang haus dan lapar akan kebenaran TIDAK 
AKAN PERNAH DIBIARKAN TUHAN KEKURANGAN. 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan haus dan lapar 
akan kebenaran?  

2. Mengapa Anda perlu memiliki kehausan dan 
kelaparan akan kebenaran? 

3. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kehausan dan 
kelaparan Anda akan kebenaran? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau adalah 
Bapa yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. 
Ajarlah kami agar kami bisa memiliki kelaparan dan 

kehausan roh yang besar, sehingga kami bisa beroleh 
kepuasan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hose 5-8 

Wahyu 2 

 


