


27 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMILIKI GAYA HIDUP MENYEMBAH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:10-16 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa 
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu 
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. 
 
Gaya hidup atau Lifestyle adalah tingkah laku, pola, atau 
cara hidup yang menunjukkan minat, ketertarikan dan 
aktivitas seseorang. Apa yang mereka anggap penting 
dalam hidupnya dan apa yang mereka pikirkan tentang 
dunia sekitarnya tergambar dari gaya hidupnya. 
Kebanyakan orang hari ini mempunyai gaya hidup 
modern yang ditunjukkan melalui mobilitas yang tinggi, 
sikap percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta keterbukaan menerima kemajuan di bidang apa 
pun.  
 
Tidak ada yang salah dengan hal ini, bahkan jika kita 
tidak bisa mengikuti dan mengembangkan diri, kita bisa 
ketinggalan dan tergilas roda modernisasi. Namun satu 
hal yang sangat penting dan jangan sampai kita lupakan 



adalah, hidup ini haruslah menjadi kehidupan yang 
berbobot di mata Tuhan. Yaitu hidup yang sesuai dan 
yang menggenapi rencana Allah. Untuk itu, kita perlu 
memiliki suatu gaya hidup yang akan membuat 
kehidupan rohani kita semakin kuat dan berbobot.  
 
Dalam Alkitab, ada sosok Daniel yang begitu kuat 
membangun kehidupan rohaninya. Tiga kali sehari ia 
terbiasa berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya (Dan. 
6:12). Bukan hanya berlutut dan berdoa, Daniel juga 
memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh cinta. 
Gaya hidup yang dibangun Daniel inilah yang akhirnya 
membawanya pada kejayaan dan mujizat keselamatan 
yang luar biasa. Kita pun bisa memiliki gaya hidup 
seperti Daniel dan mengalami keajaiban penyembahan. 
Melalui ReKA tiga kali sehari, kita akan selalu diingatkan 
untuk mengambil waktu berdoa dan memuji Tuhan di 
tengah kesibukan kita. Sebab hanya oleh kasih karunia-
Nyalah kita ada sampai hari ini. Perlindungan dan 
pemeliharaan-Nya nyata, meluputkan dan memberikan 
segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada 
waktunya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Gaya hidup MENYEMBAH TUHAN, membuat kehidupan 
rohani kita semakin KUAT dan BERBOBOT. 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah gaya hidup Anda selama ini? 
2. Sudahkah penyembahan menjadi gaya hidup Anda? 

Mengapa demikian? 
3. Bagaimana cara Anda untuk menjadikan 

penyembahan sebagai gaya hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu 
yang begitu besar kepada kami. Engkau begitu sabar 

dan setia mengajar juga menuntun hidup kami, 
bertumbuh semakin baik dari hari ke hari. Biarlah 

kiranya doa, pujian, dan penyembahan menjadi nafas 
hidup kami. Biarlah ucapan syukur tak pernah lepas 

dari lidah dan bibir kami untuk memuliakan nama-Mu. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yunus 

Wahyu 10 



28 JULI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

PENYEMBAHAN YANG MEMIKAT HATI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 22:1-32 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 22:4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 
 
Siang itu Reni meluangkan waktunya untuk datang ke 
Pondok Daud. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa 
ada sosok yang ia kenal di ujung ruangan. Orang itu 
adalah salah seorang pengurus departemen worship 
yang pernah mengaudisi Reni untuk menjadi singer di 
gereja. Reni memang terlahir dengan suara yang merdu 
dan ia sangat gemar menyanyi. Ia pun mulai memuji 
Tuhan sembari memperhatikan teknik vokalnya. 
"Jangan sampai nyanyianku sumbang. Bisa malu aku 
kalau sampai didengar Kak Tia," batinnya dalam hati. 
 
Sementara itu, Reni mendengar salah seorang ibu yang 
sedang menyembah Tuhan dengan khusyuk. Ibu itu 
menyanyikan lagu dengan suara yang sangat parau. Ia 
pun berkata dalam hati, "Ih, mengganggu sekali suara 



ibu itu, mending kalau suaranya bagus. Sudah jelek, 
masih pula menyanyi keras-keras. Merusak suasana 
saja." Namun belum selesai ia membatin, ada suara 
teguran keras dari dalam hatinya, "Anak-Ku itu memang 
tidak mempunyai suara yang bagus, tapi ia menyembah 
dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga pujian 
penyembahan-Nya sangat menyukakan hati-Ku." 
Sontak Reni terkejut dan ia meminta ampun kepada 
Tuhan. Ia merasa sangat berdosa karena telah menilai 
ibu itu hanya dari suaranya saja. Kemudian ia pun 
teringat akan sebuah kisah di Alkitab tentang 
persembahan orang kaya dan janda yang memberi dari 
kekurangannya. Bahwa Tuhan tidak pernah menilai dari 
apa yang tampak, tetapi Tuhan senantiasa melihat hati. 
 
Ya, banyak orang yang memuji Tuhan hanya dari bibir 
saja. Fokus mereka tidak lagi untuk menyenangkan hati 
Tuhan, melainkan agar didengar manusia. Padahal 
Tuhan tidak pernah melihat kualitas suara maupun 
teknik vokal kita. Yang Dia lihat dan cari-cari hanyalah 
kualitas hati kita. Yang jadi pertanyaannya sekarang, 
apakah kita sudah memiliki hati yang tulus dan sungguh-
sungguh membawa pujian penyembahan kita untuk 
menyukakan hati Tuhan? Saat kita memuji Tuhan dari 
hati, kita pun akan mengalami keajaiban penyembahan, 
sebab perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Pujian dan penyembahan sangat MEMIKAT dan 
MENYUKAKAN hati Tuhan.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kualitas hati yang benar di 

hadapan Tuhan saat Anda menyembah? 
2. Menurut Anda, penyembahan yang seperti apa yang 

dapat menyukakan hati Tuhan? 
3. Renungkanlah, apa yang dapat Anda lakukan untuk 

memperbaiki kualitas pujian dan penyembahan 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami kalau kami kedapatan memiliki 

sikap hati yang belum benar dalam menyembah 
Engkau. Kami tahu bahwa bukan suara dari bibir 

kamilah yang Engkau dengar, melainkan suara hati 
kami yang paling dalam. Kami rindu menyukakan hati-
Mu, ya Bapa. Kami mau berkomitmen untuk lebih lagi 

bersungguh-sungguh dan dengan tulus memuji dan 
menyembah-Mu, sehingga puji-pujian kami boleh 

menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mikha 1-3 
Wahyu 11 



29 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PENYEMBAHAN YANG TIDAK PERNAH GAGAL 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 12:11-29 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang 
tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur 
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang 
berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. 
 
Di tengah dukacita yang mendalam, Betty kesulitan 
untuk berdoa. Lautan emosi menenggelamkannya dan 
ia hampir tidak bisa menguasai diri. Suatu petang, 
seorang teman berkunjung, dan Betty langsung 
mencurahkan semua luka hati, ketakutan, dan 
pergumulannya. Ia mengaku bahwa ia sedang marah 
kepada Tuhan dan kecewa karena doa-doanya untuk 
kesembuhan suaminya tidak dikabulkan. Ia juga 
mengaku bahwa ia sulit mempercayai apa pun di masa 
kini maupun masa depan. Akhirnya, saat emosinya 
mulai reda, sahabat Betty dengan lembut berkata, 
"Mari kita menyembah Tuhan." Sahabat Betty 
merangkulnya dan mulai menyanyikan satu pujian 
dengan lembut. Perlahan Betty mulai ikut menyembah 



Tuhan. Setelah itu, sahabatnya mulai berdoa meminta 
Tuhan memulihkan hati Betty. Doa yang singkat dan 
sederhana. Selesai berdoa, ia berkata, "Kristus 
menyertaimu, Roh Kudus ada dalam hatimu, dan di 
mana Dia berada, Dia memulihkan." Betty kembali bisa 
mengendalikan diri, hatinya kembali dipenuhi dengan 
ketenangan, dan ia percaya bahwa Tuhan pasti 
menolongnya. 
 
Ya, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan kita. 
Bahkan ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan 
kebenaran, Dia bukan hanya hadir, tetapi mencari dan 
mengejar kita. Sebab terlebih dari kita sendiri, hati 
Tuhan merindukan kita dan Dia selalu mencari 
penyembah-penyembah yang benar.  
 
Kita patut bersyukur GBI Keluarga Allah dipercaya 
Tuhan untuk turut dalam kegerakan membangun dan 
memulihkan Pondok Daud. Tempat pujian 
penyembahan mendapatkan porsi yang besar di 
samping doa dan firman. Kita pun bisa bergabung di 
Pondok Daud, meskipun lewat online, tetapi suasana 
penyembahan yang ada bisa mendorong kita untuk 
menyembah Tuhan secara pribadi. Saat kita ada dalam 
penyembahan yang benar, Tuhan hadir, Tuhan akan 
menemukan kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita. 
Keajaiban penyembahan akan dikerjakan-Nya dalam 
hidup kita. 



 
RENUNGAN 
Doa bisa SEOLAH GAGAL, tetapi penyembahan TIDAK 
PERNAH gagal.  
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah porsi penyembahan dalam 
kehidupan saat teduh Anda?  

2. Mengapa penyembahan tidak pernah gagal? 
3. Bagaimana Anda akan menghidupi penyembahan 

mulai dari sekarang? 
 

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

pernah menyerah atas kami. Saat kami berputus asa 
dan tidak dapat menemukan-Mu dalam hidup kami, 

sesungguhnya Engkau dekat dengan kami dan Engkau 
selalu menantikan kami mendekat kepada-Mu. Dan 

ketika kami mendekat dengan hati bersungguh-
sungguh, Engkau Allah yang setia, yang membiarkan 
diri-Mu ditemukan, dan Engkau bahkan mengulurkan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mikha 4-5 
Wahyu 12 

 



30 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DOA DAN PENYEMBAHAN ADALAH SATU PAKET 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 14:14-19 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 14:15 Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku 
akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga 
dengan akal budiku; aku akan menyanyi dan memuji 
dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji 
juga dengan akal budiku. 
 
Ada sebuah kisah di Alkitab yang sudah sering kita 
dengar. Kisah tentang ketika Paulus dan Silas ditangkap 
lalu dipenjara serta dibelenggu dan dipasung kakinya 
dengan kuat. Kondisi dan situasi tersebut seharusnya 
membuat mereka sedih, patah semangat, atau 
mengeluh kepada Tuhan. Namun sebaliknya, justru 
mereka memilih untuk berdoa dan menaikkan 
penyembahan kepada Allah, seakan-akan mereka tidak 
mengalami penderitaan. Ketika mereka sedang berdoa 
dan menyanyikan penyembahan kepada Allah, 
terjadilah gempa bumi yang membuat semua pintu 
penjara dan belenggu mereka terbuka. Bukan suatu 
kebetulan peristiwa tersebut terjadi bersamaan, tetapi 



karena Paulus dan Silas tahu seberapa besar kuasa doa 
dan penyembahan. 
 
Sering kali kebanyakan dari kita sebagai orang Kristen 
tidak mampu menjaga mulut kita untuk tidak 
memperkatakan hal-hal yang negatif ketika 
menghadapi masalah atau kesulitan.  Begitu masalah 
datang, seketika itu pula kita lebih sering melontarkan 
omelan, keluhan, dan persungutan. Belajar dari kisah 
Paulus, sekalipun ia menghadapi masalah berat, itu tak 
membuatnya larut dalam kepedihan dan mengasihani 
diri sendiri. Malah, ia bertekad untuk berdoa dan 
memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya di segala 
keadaan, baik atau tidak baik waktunya, dan susah atau 
senang. 
 
Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa dan menyembah 
Tuhan, kita sedang  mengaplikasikan iman kita dalam 
perbuatan.  Sama seperti tubuh jasmani perlu makan 
tetapi juga perlu bergerak atau berolahraga agar 
menjadi kuat dan sehat, begitu pula dengan manusia 
roh kita. Agar kehidupan rohani kita menjadi solid, tidak 
hanya cukup berdoa saja, tetapi juga perlu untuk 
membangun kehidupan penyembahan kita. Karena doa 
dan penyembahan adalah satu paket, maka perlu bagi 
kita untuk melakukan keduanya, sehingga kita pun bisa 
mengalami keajaiban penyembahan, dan melalui 
kehidupan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. 



 
RENUNGAN 
DOA dan PENYEMBAHAN adalah SATU PAKET yang 
harus dilakukan kedua-duanya. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda mengapa doa dan penyembahan 
harus dilakukan keduanya? 

2. Bagaimana kehidupan doa dan penyembahan Anda 
selama ini? Sudahkah Anda lakukan keduanya? 

3. Apa manfaat yang Anda rasakan dalam hidup Anda, 
ketika Anda memiliki kehidupan doa dan 
penyembahan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-
Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami, ya Tuhan, agar 

kami dapat konsisten dalam melakukan doa dan 
penyembahan dalam hidup kami. Karena kami 

percaya, doa dan penyembahan akan mendatangkan 
kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mikha 6-7 
Wahyu 13 



31 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEAJAIBAN BERKAT DALAM PENYEMBAHAN YANG 

INTIM 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 37:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:4 dan bergembiralah karena TUHAN; maka 
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan 
hatimu. 
 
Sudah setengah jam Ruth berdiri di belakang pagar. Ia 
sudah tidak sabar menanti papanya pulang. Di 
kejauhan ia mendengar suara motor mendekat. Ia 
yakin bahwa itu motor papanya. Dengan bersemangat, 
gadis kecil berusia empat tahun itu berteriak, “Papa 
pulang, Papa pulang.” Ia bergegas membuka gerbang 
dan mendapati papanya mendekat. Ruth melonjak-
lonjak kegirangan. Begitu turun dari motor, Papa 
kemudian menggendong Ruth sambil memberikan 
sesuatu, “Ini hadiah buat kesayangan Papa.” Hati Ruth 
sungguh gembira, kerinduan kepada papanya terobati 
sudah. 
 



Melalui Mazmur, Daud memberikan nasihat bahwa kita 
jangan sampai menyimpan iri hati. Daripada 
membandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik 
kita percaya, setia, dan bergembira karena Tuhan. 
Bergembira karena Tuhan ialah selalu mendambakan 
dan menikmati dekatnya kehadiran Allah dalam hidup 
keseharian kita. Saat hati Tuhan tersentuh dengan hati 
kita yang dipenuhi oleh-Nya dan kehendak kita menjadi 
selaras dengan kehendak-Nya, maka Dia akan 
memberikan apa pun yang kita inginkan. 
 
Penyembahan yang benar adalah wujud rasa syukur 
dan kerinduan dari hati yang terdalam kepada Tuhan. 
Itu sebabnya, setiap kali Yesus menjumpai orang yang 
menyembah-Nya, hati-Nya begitu tersentuh. Yesus 
tahu benar hati yang menyembah dan berharap 
sungguh-sungguh akan pertolongan-Nya. Yesus tahu 
benar hati yang sungguh-sungguh tulus dan rindu 
kepada-Nya. Dia pun tak tahan untuk tidak memberkati 
dan melakukan mujizat untuk orang-orang tersebut. 
Karena itu, jangan pernah remehkan sebuah 
penyembahan dan hati yang sungguh-sungguh rindu 
kepada Tuhan. Sebab, ketika Tuhan tersentuh dengan 
penyembahan dan kerinduan hati orang yang sungguh-
sungguh mencari-Nya, Dia pasti akan 
menganugerahkan berkat dan mujizat atas kita dan 
keajaiban penyembahan pun bisa kita alami dengan 
nyata. 



 
RENUNGAN 
Hati Tuhan TAK PERNAH BISA TAHAN untuk TIDAK 
MEMBERKATI orang yang menyembah-NYA.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakan Anda menyembah Tuhan selama 

ini?  
2. Mengapa hati Tuhan tak pernah bisa tahan untuk 

tidak memberkati orang yang menyembah-Nya? 
3. Bagaimana Anda akan meningkatkan kualitas 

kehidupan penyembahan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur sebab 

Engkaulah Allah yang selalu membawa kami mendekat 
kepada-Mu dan memahami isi hati-Mu. Kami ingin 

menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang 
menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh 
berkobar akan-Mu. Sehingga kami boleh mengalami 

hati-Mu lebih lagi dan memahami indah kasih-Mu bagi 
kami. Tuhan, Engkaulah keajaiban yang terutama yang 

kami inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nahum 
Wahyu 14 



01 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KESELAMATAN YANG DATANG DARI SEBUAH 

PENYEMBAHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 27:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 27:6 Maka sekarang tegaklah kepalaku, 
mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam kemah-Nya 
aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-
sorai; aku mau menyanyi dan bermazmur bagi TUHAN. 
 
Jika kita berbicara tentang satu pribadi dalam Alkitab 
yang erat dengan kata pujian dan penyembahan, kita 
tidak akan asing dengan nama Daud. Ya, Daud dikenal 
sebagai seorang penyembah yang menarik hati Tuhan 
sehingga hidupnya penuh dengan kasih karunia Tuhan. 
Ia menulis berbagai mazmur yang berisi tentang kata-
kata pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang 
sampai sekarang masih terus memberkati kita semua. 
Namun, apakah karena Tuhan berkenan kepada-Nya, 
lantas Daud tidak pernah menghadapi tantangan, 
tekanan, masalah, bahkan pergumulan yang berat? 
Ternyata tidak. Bahkan sebagian besar mazmur dan 
penyembahannya lahir ketika ia ada dalam tekanan 



yang berat. Ajaibnya, Tuhan selalu meluputkan Daud 
dari celaka dan membuatnya selalu menang atas 
musuh-musuhnya.   
 
Pernah suatu kali, Daud dikejar-kejar Saul dan 
bersembunyi di padang gurun Zif. Meski ia hampir 
tertangkap, tetapi Tuhan tidak menyerahkan Daud ke 
tangan Saul (1 Sam. 23:14). Ada perlindungan dan 
kekuatan Tuhan yang membuat Daud tetap selamat di 
tengah-tengah masalah yang dihadapinya. Apa 
rahasianya? Ternyata, selama di tempat 
persembunyiannya itu, Daud terus memiliki hati yang 
menyembah kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, bibirnya 
terus memuji Tuhan dengan tangan yang terangkat 
demi nama Tuhan (Mzm. 63:1-5). Sungguh luar biasa, 
Tuhan menyelamatkan Daud ketika Daud mengangkat 
tangan menyembah-Nya. 
 
Kisah itu hanya satu dari sekian banyak keajaiban 
penyembahan yang dialami Daud. Namun semuanya 
membuktikan bahwa ketika ada penyembahan 
dinaikkan, ada tangan Tuhan yang turun memberikan 
keselamatan. Hal itu pun akan terjadi atas kita. Ketika 
kita menyembah, artinya kita merendahkan diri 
dihadapan Allah dan meninggikan-Nya. Tuhan pun 
berjanji, siapa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan 
yang kuat, ia akan ditinggikan. Kita akan dimampukan 
untuk menghadapi para lawan kita dan semua 



tantangan yang ada, karena Tuhan sendiri yang turun 
tangan memberikan keselamatan kepada kita, sehingga 
kita boleh keluar sebagai pemenang dalam segala 
perkara. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENYELAMATKAN orang yang MENYEMBAH-
NYA. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda menyembah Tuhan ketika Anda 
dihadapkan pada masalah yang sukar bagi Anda? 

2. Apakah kendala yang Anda alami ketika hendak 
menyembah Tuhan? Bagaimana Anda 
mengatasinya selama ini? 

3. Menurut Anda, apakah yang akan Anda peroleh 
ketika Anda menyembah Tuhan di tengah-tengah 
pergumulan yang Anda alami? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, Engkau layak menerima penyembahan kami. 
Engkau layak ditinggikan dalam hidup kami, apa pun 
yang sedang kami hadapi dalam hidup kami: susah 

senang, ada dalam tekanan atau tidak, ajarkan kami 
untuk terus mengangkat tangan kami dan 

merendahkan diri untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. 
Karena kami tahu, ketika kami menyembah, Engkau 



tidak akan membiarkan kami berjuang sendirian. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Habakuk 
Wahyu 15 

 



02 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERSEMBAHKAN PENYEMBAHAN YANG KELUAR 

DARI HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 12:28-34 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu. 
 
Menyanyi sudah menjadi kegemaran Jedi sedari ia 
masih duduk di bangku SMA. Namun, dahulu ia belum 
mengerti menyanyi untuk Tuhan apalagi menyembah 
untuk Tuhan. Jedi baru mengerti ketika ia mulai lahir 
baru. Semenjak itu, ia sering memuji dan menyembah 
Tuhan dalam kesehariannya. Ia selalu berusaha 
meluangkan waktu khusus dalam sehari untuk memuji 
dan menyembah Tuhan.  
 
Jedi begitu menyukai berdiam diri menyembah Tuhan. 
Ia merasakan hadirat Tuhan yang kuat, dan mengalami 
lawatan bahasa roh ketika ia bersungguh-sungguh 
dalam pujian penyembahan. Meskipun akhir-akhir ini 



banyak berita negatif terkait dengan pandemi yang 
sedang terjadi, dan teman-temannya banyak yang 
takut, tidak demikian dengan Jedi. Ia tidak takut, tetapi 
justru ia merasa mendapat kekuatan baru dan ia 
semakin percaya Tuhan adalah pelindung dan perisai 
dalam hidup-Nya. Jedi pun semakin mendekat kepada 
Tuhan melalui doa dan penyembahan yang dinaikkan 
sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. 
 
Ya, sekarang ini begitu banyak berita negatif yang 
beredar di sekitar dan bisa saja melemahkan iman jika 
kita tidak membangun hubungan yang dekat dengan 
Tuhan. Salah satu cara untuk memiliki kedekatan 
dengan Tuhan adalah melalui pujian penyembahan. 
Dengan memuji dan menyembah Tuhan sungguh-
sungguh, kita akan mengerti isi hati-Nya. Karena itu, 
jangan asal-asalan saat menyembah, jangan sekedar 
ikut-ikutan menyembah, tetapi kita harus menyembah 
Tuhan karena itu keluar dari hati kita yang mengasihi-
Nya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan sebagai 
wujud kita menghormati dan mengasihi-Nya. Jikalau 
kita bisa menyembah dari hati, itu akan menjadi 
penyembahan yang berbobot di mata Tuhan dan Dia 
akan sangat disukakan. Oleh karena itu, agar 
kehidupan roh kita semakin solid, bangunlah 
penyembahan yang berbobot kepada Tuhan dan 
percayalah kita pasti akan mengalami keajaiban dalam 
penyembahan. (LEW) 



 
RENUNGAN 
Penyembahan yang KELUAR DARI HATI yang 
MENGASIHI TUHAN, akan menjadi penyembahan 
YANG BERBOBOT dan MENYUKAKAN hati-Nya.  
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah melakukan penyembahan 
yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan? Jika 
sudah atau belum, mengapa? 

2. Bagaimana Anda dalam melakukan penyembahan 
kepada Tuhan? 

3. Mengapa Anda harus melakukan penyembahan 
yang berbobot dan menyukakan hati-Nya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, jadikanlah kami penyembah-
penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan 

kebenaran. Sebagai wujud kasih kami kepada-Mu, 
kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. 
Biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hati-
Mu.  Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 

Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zefanya 

Wahyu 16 


