


07 SEPTEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PELANGI KEMULIAAN SEHABIS BADAI KELAM 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 1:26-28 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 1:28 Seperti busur pelangi, yang terlihat pada 
musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan 
sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar 
kemuliaan TUHAN. Tatkala aku melihatnya aku sembah 
sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. 
 
Sudah seharian hujan turun dengan derasnya. 
Sekelompok teman yang berkumpul setelah sekian lama 
di sebuah café memandangi luar jendela dengan cemas. 
Lalu seorang dari mereka bertanya, “Menurut kalian apa 
yang akan terjadi setelah hujan deras?” Dengan cepat 
seseorang menyambar, “Banjir!!” Mendengar celetuk 
itu, yang lainnya menanggapi, “Oh iya, betul. Seperti 
hujan kemarin, nggak berhenti-berhenti. Habis banjir, 
rumah kotor, barang-barang rusak, berantakan banget.” 
Spontan semuanya mengangguk-angguk, sebab mereka 
semua baru saja mengalami hal tersebut. Namun orang 
yang bertanya itu kemudian berkata, “Ya, itu mungkin 



benar, tapi kalau kita melihat ke langit, setelah hujan 
kita akan melihat pelangi.” 
 
Seperti habis diterjang hujan badai, mungkin seperti 
itulah keadaan kita hari-hari ini. Kalau kita melihat ke 
bawah, kita melihat dalamnya air permasalahan yang 
merendam kaki kita. Jika kita melihat ke sekeliling, mata 
kita akan diserbu oleh pemandangan hal-hal berharga 
yang hancur dan terseret air. Ya, bukan saja berbagai 
rencana yang sudah kita siapkan tiba-tiba hancur 
berantakan, tetapi kita juga mengalami berbagai 
kehilangan dan kerugian. Segala sesuatunya tampak 
kacau. Porak-poranda. Kita pun tidak tahu bagaimana 
harus membereskan hidup kita. Rasanya sudah tidak 
mungkin lagi. 
 
Di saat-saat gelapnya kemustahilan mengepung kita, 
lepaskanlah pandangan dari segala situasi dan bahkan 
dari diri kita sendiri. Alihkan mata kita kepada Tuhan 
dan kita pun akan menemukan busur perjanjian Tuhan 
yang ditaruh-Nya di atas awan-awan. Peganglah janji itu 
dan jangan pernah lepaskan, maka Tuhan tidak akan 
pernah membiarkan kita hanyut oleh kekelaman. Tuhan 
sendiri yang akan menuntun kita menyeberangi air dan 
mengatasi badai hidup kita. Percayalah bahwa janji-Nya 
pasti ditepati. Sepasti sinar mentari yang terus bersinar 
di balik awan gelap, yang menanti saatnya menyibak 
kegelapan yang menyelimuti bumi, demikianlah Tuhan 



akan melukiskan pelangi kemuliaan-Nya setelah badai 
menyerbu hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan MENGGANTI badai yang kelam di hidup kita 
menjadi PELANGI KEMULIAAN yang indah. 
 
APLIKASI 

1. Badai kelam seperti apa yang kini tengah melanda 
hidup Anda?  

2. Mengapa Tuhan mau mengganti badai kelam itu 
menjadi pelangi kemuliaan-Nya? 

3. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri Anda 
untuk menerima pelangi kemuliaan Tuhan di hidup 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau Allah 

Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu menepati janji-
janji-Nya. Kami percaya, apa pun badai kelam yang 
Engkau izinkan terjadi di hidup kami, Engkau tidak 

akan pernah membiarkan kami celaka. Sebab 
Engkaulah Bapa yang selalu memberikan kami segala 
yang terbaik di hidup kami. Kami percaya, hujan badai 

kelam ini akan segera Engkau gantikan menjadi 
pelangi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 23-24 

Matius 20:1-16 

 



08 SEPTEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENABAHKAN HATI DALAM BADAI KELAM 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 
kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan 
tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, 
ke manapun engkau pergi." 
 
Seperti yang kita semua ketahui, Alkitab mencatat 
bahwa Ayub nyaris kehilangan semua yang ia miliki 
dalam hidupnya. Bagaimana tidak, dalam sekejap, 
seluruh harta benda kepunyaannya habis dirampas, 
kemudian disusul dengan berita bahwa anak-anaknya 
meninggal, setelah itu ia pun masih tertimpa barah. 
Seakan-akan semuanya itu masih belum cukup, untuk 
menambah deritanya, istrinya pun meninggalkannya. 
Hidup Ayub kala itu bak peribahasa sudah jatuh, 
tertimpa tangga pula. Masalah datang bertubi-tubi 
seolah-olah tak memberikan kesempatan bagi Ayub 
untuk menghela nafas. 
 



Namun apabila kita mengamati lebih jeli lagi, sebesar 
apa pun iblis menyerbu dan mendatangkan badai 
kelam dalam kehidupan Ayub, Tuhan tidak akan 
pernah membiarkannya binasa. Sekalipun seluruh 
kepunyaannya habis lenyap, tetapi Tuhan tetap 
melindungi hamba-Nya itu (Ayb. 2:6). Sekalipun Ayub 
mengalami hal yang mengerikan, Tuhan adalah Allah 
yang sanggup mengembalikan semuanya bahkan 
berlipat kali ganda. Pada akhirnya, Tuhan memberkati 
Ayub lebih daripada sebelumnya. Ia memiliki harta 
berlimpah, tujuh anak lelaki seperti sebelumnya dan 
tiga anak perempuan yang kecantikannya tak 
tertandingi, serta umur yang sangat panjang. 
 
Sungguh luar biasa Allah kita, sungguh Dia yang 
mengubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian (Mzm. 
30:11). Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Dia. 
Maka dari itu, ketika kita berada di tengah badai, 
hendaklah kita menabahkan hati kita. Jangan sampai 
kita berubah setia atau malah meninggalkan Tuhan. 
Sebaliknya, justru kita harus semakin mendekat dan 
berpegangan erat kepada Tuhan. Percayalah bahwa 
pasti akan selalu ada pelangi sehabis hujan, tidak 
peduli seberapa buruknya pergumulan yang tengah 
kita hadapi. Karena Tuhan selalu menyertai kita apa 
pun musim kehidupan kita. Tangan-Nya yang akan 
senantiasa menopang hidup kita. Ya, tetaplah teguh 
dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, karena 



pengharapan dalam Dia tidak pernah mengecewakan 
(Rm. 5:5). 
 
RENUNGAN 
TABAHKANLAH HATI kita, sebesar apa pun badai 
kelam menyerbu hidup kita, Tuhan TIDAK AKAN 
MEMBIARKAN kita binasa. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengalami badai hebat dalam 

kehidupan Anda? 
2. Mengapa kita tidak perlu takut saat berada di 

tengah badai? 
3. Menurut Anda, apakah yang seharusnya kita lakukan 

saat berada di tengah terpaan gelombang badai 
masalah yang besar? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang 

terjadi dalam hidup kami dapat terjadi atas seizin-Mu. 
Dan kami juga tahu bahwa segala yang Engkau izinkan 
terjadi itu adalah untuk kebaikan kami. Sekalipun kami 

belum dapat melihatnya, kami mau percaya bahwa 
rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Kami mau 

berjuang untuk tetap teguh dalam iman dan 
pengharapan kepada-Mu, karena kami yakin bahwa 

kami tinggal menunggu saja saatnya pelangi itu 



muncul sehabis hujan. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 25-26 

Matius 20:17-34 

 

 



09 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

PERLINDUNGAN ILAHI DI BALIK MANDAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 61:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh 
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus 
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk 
hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan kepada orang-orang yang 
terkurung kelepasan dari penjara, 
 
Ayah Vani adalah seorang pendeta dan sering kali 
ayahnya mengajak Vani ketika akan berkotbah di luar 
kota. Hari itu mereka berangkat ke Semarang dengan 
mobil, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja ban 
mobil yang mereka kendarai meletus dengan sangat 
keras. Ayah Vani pun kehilangan kontrol untuk 
keseimbangan mobil itu, sehingga ia terpaksa harus 
membanting setir ke kiri jalan agar tidak menabrak 
kendaraan lain. Akibatnya mobil tersebut menabrak 
pohon dengan kencang dan mereka sedikit terbanting. 



Namun, sekalipun mengalami kecelakaan, kondisi Vani 
dan ayahnya tidak terluka sedikit pun. Dalam kondisi 
masih kebingungan, Vani teringat ayahnya pernah 
berkata: “Ketika Tuhan memberi kita tugas untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan menyertai 
dan menolong kita.” 
 
Kisah Vani tidak jauh berbeda dengan kisah Rasul 
Paulus dalam perjalanannya menuju Roma. Ketika itu 
kapal yang ditumpangi Rasul Paulus digoncang badai 
yang sangat dahsyat. Cuaca di laut kala itu sangat 
buruk. Baik siang dan malam langit ditutupi awan yang 
dibawa badai, sehingga orang-orang di kapal itu tidak 
dapat melihat matahari atau bintang-bintang untuk 
menentukan arah kapal. Dalam situasi yang sulit itu, 
Rasul Paulus berkata: “Tetapi sekarang, juga dalam 
kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara 
kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini” (Kis. 27:22). 
Paulus tidak perlu khawatir bahwa ia akan mati di laut, 
sebab Tuhan telah menentukan bahwa ia akan pergi ke 
Roma dan harus menghadap Kaisar. 
 
Kisah-kisah di atas menyadarkan kita, bahwa ketika kita 
hidup seturut rencana serta panggilan Tuhan, maka 
penyertaan dan pertolongan Tuhan pasti nyata dalam 
hidup kita. Terutama ketika kita melangkah untuk 
mewujudkan kerinduan Tuhan atas jiwa-jiwa. Apa pun 



badai kelam yang tengah menerpa hidup kita, pasti 
akan dibuahkan-Nya menjadi pelangi kemuliaan-Nya, 
sehingga kita pun bisa menunaikan mandat-Nya tanpa 
halangan yang berarti. 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan MENYELAMATKAN kita sebab Dia sudah 
memberikan kita mandat untuk MEMBEBASKAN 
bangsa ini DARI KEGELAPAN. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana sikap hati Anda selama ini dalam 
menanggapi mandat Tuhan dalam hidup Anda? 

2. Apa yang terjadi ketika Anda berjalan untuk 
melaksanakan mandat yang Tuhan berikan? 

3. Bagaimana Anda mengatasi atau menghadapi 
segala badai dalam hidup Anda dalam perjalanan 
Anda melaksanakan mandat dari Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu 
bagi kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami untuk 

menerima mandat membebaskan bangsa dari 
kegelapan. Kami percaya, Engkau senantiasa 

menyertai dan menolong kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan mandat yang Engkau berikan dalam 

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



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 27-28 
Matius 21:1-22 



10 SEPTEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KASIH KARUNIA YANG SANGGUP MELUPUTKAN 

BADAI KELAM 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 54:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak 
dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak 
akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku 
tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang 
mengasihani engkau. 
 
Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. 
Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan yang 
sangat mengasihi kita, anak-anak-Nya dan 
menginginkan sebanyak mungkin orang diselamatkan 
dan tidak binasa (2Ptr. 3:9b).  Seperti ketika Tuhan 
hendak meluluhlantakkan Sodom dan Gomora, Dia 
teringat kepada Lot dan keluarganya. Saat itu Tuhan 
menyelamatkan dan memastikan Lot terhindar dari 
bencana besar itu. Ketika Tuhan hendak mendatangkan 
air bah yang mematikan di zaman Nuh, Dia pun tidak 
lupa akan keberadaan Nuh yang hidup dekat dengan-
Nya. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, 



sementara yang lainnya harus binasa. Begitu juga 
dengan bangsa Isreal yang ada di Mesir. Tulah boleh 
datang atas orang Mesir, tetapi Tuhan membuat 
perbedaan antara anak-anak-Nya dan yang bukan.  
 
Jika di masa yang lalu Tuhan dengan sangat jelas 
menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya kepada anak-
anak yang dikasihi-Nya, maka percayalah bahwa Tuhan 
tetap melakukannya bagi kita semua. Di tengah-tengah 
masa kegelapan ini pun kesetiaan Tuhan tetap tidak 
berubah, bahkan kasih dan penjagaan-Nya semakin 
besar dicurahkan atas kita. Sama seperti seorang ayah 
yang akan lebih ekstra menjaga anaknya ketika anaknya 
harus berjalan melewati bahaya, demikian juga Tuhan 
atas kita. Dia tidak akan pernah melupakan dan 
membiarkan kita binasa. Justru semakin gelap jalannya, 
semakin erat Dia ingin menggandeng tangan kita untuk 
meluputkan kita dari bahaya.  
 
Karena itu, jangan takut, jangan bimbang, dan janganlah 
menjadi lemah. Selama kita mendekat, mau bergaul 
lebih dalam, dan terus mencari tuntunan-Nya, maka 
lihatlah, bukan lagi kita yang mencari-cari pertolongan, 
tetapi tuhan sendiri yang akan datang melimpahi kita 
dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita diluputkan 
serta dibawa untuk melihat pelangi yang indah di balik 
kegelapan yang ada. Haleluya!  
 



RENUNGAN 
Meski badai kelam melanda seluruh dunia, KASIH 
KARUNIA TUHAN ada bersama orang-orang yang 
HIDUP BERGAUL dengan-Nya. 
 
APLIKASI 

1. Aspek hidup Anda yang mana yang kini bagai 
dilanda kegelapan? 

2. Sudahkah Anda memiliki hidup yang bergaul erat 
dengan Tuhan? Apa yang sudah Anda lakukan? 

3. Menurut Anda, apakah Tuhan sanggup membawa 
Anda keluar dari kegelapan yang datang dalam 
hidup Anda? Mengapa Dia ingin melakukannya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang 
setia. Kami percaya penjagaan dan penyertaan-Mu 
nyata atas kami, dan Engkau sanggup meluputkan, 

membebaskan, dan membawa kami keluar dari segala 
mara bahaya. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, 

supaya kami tetap menjaga hidup kami berkenan dan 
dekat dengan-Mu, supaya kami bisa terus merasakan 

kasih karunia yang dari pada-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 29-30 
Matius 21:23-46 



11 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

MEMBANGUN MEZBAH YANG MENYENANGKAN 
HATI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 43:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 43:4 Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, 
menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan 
kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan 
kecapi, ya Allah, ya Allahku! 
 
Membangkitkan amarah seseorang sudah tentu 
membawa konsekuensi yang tidak mengenakkan. 
Mulai dari hukuman ringan sampai benar-benar dihajar 
adalah konsekuensi dari seorang anak yang tidak taat 
dan terus membangkang kepada orangtuanya. Begitu 
pula Tuhan bisa bangkit murka-Nya saat melihat kita, 
anak-anak-Nya, yang terus hidup dalam dosa dan 
pelanggaran. Kemurkaan Tuhan yang terbesar dan 
belum pernah terjadi lagi adalah di zaman nabi Nuh. 
Saat itu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di 
bumi dan Dia menyesal telah menciptakan manusia 
(Kej. 6:5-7). Dengan satu sapuan air bah yang tak 



terbayangkan besarnya, semua yang bernafas di atas 
bumi dimusnahkan sampai habis tak tersisa. Kecuali 
Nuh dan keluarganya beserta segala binatang yang 
diperintahkan Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam 
bahtera. Sedemikian menakutkannyalah nyala api 
kemurkaan Tuhan.  
 
Tak dapat dipungkiri, dengan semakin majunya 
peradaban manusia, kejahatan pun mengalami 
perkembangan. Kita sering kali dibuat bergidik dan 
mengelus dada saat membaca atau mendengar berita-
berita kekejaman yang terjadi di dunia ini. Bumi 
semakin rusak dan cemar di mata Tuhan. Keangkuhan 
manusia yang seakan meremehkan bahkan 
meniadakan Tuhan, kini dicelikkan oleh sebuah virus 
tak kasat mata bernama corona.  
 
Sekarang ini sangat dibutuhkan anak-anak Tuhan yang 
mau bangkit untuk membangun mezbah dan 
mempersembahkan korban untuk menyenangkan dan 
melembutkan hati Tuhan. Dimulai dari membangun 
mezbah keluarga dan berdoa syafaat untuk 
pengampunan atas bangsa kita tercinta ini dan juga 
bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Saat kita 
merendahkan hati dan tulus mendoakan, hal itu tak 
ubahnya seperti menaikkan korban bakaran yang 
harum dan berkenan bagi Tuhan, sehingga kasih 
karunia-Nya turun atas kita umat-Nya. Seperti pelangi 



yang indah yang muncul sehabis badai yang 
menakutkan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Bangunlah MEZBAH dan persembahkan KORBAN yang 
menyenangkan serta MELEMBUTKAN HATI TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda membangun mezbah dalam 
keluarga Anda? 

2. Apa yang biasa Anda dan keluarga doakan dalam 
doa-doa syafaat?  

3. Apa komitmen Anda dalam membangun mezbah 
dan mempersembahkan korban bagi Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ini kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan. 
Merendahkan hati dan memohonkan pengampunan-
Mu turun atas bangsa kami. Juga atas bangsa-bangsa 

lain di atas bumi ini. Pakailah hidup kami, Tuhan, untuk 
menjadi saksi, supaya semakin banyak orang mengenal 

diri-Mu. Kami percaya akan ada pertobatan massal 
dan bumi ini tidak lagi mendukakan hati-Mu. Terima 

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

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 31-33 
Matius 22:1-22 



12 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PERSEMBAHAN DI SAAT BADAI KELAM 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 126:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 126:5-6 Orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-
sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis 
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai 
sambil membawa berkas-berkasnya. 
 
Rod Carew adalah pemain Panama yang dianggap 
sebagai legenda di dunia bisbol. Ia termasuk pemain All 
Star selama 18 musim dan meraih banyak prestasi. Di 
sela kesibukannya, Rod aktif dalam kegiatan amal dan 
sosial, terutama perang melawan kanker anak dan 
distrofi otot, mengunjungi anak-anak sekolah serta 
memotivasi mereka untuk mengejar cita-cita. Namun 
masa sukar datang dalam hidupnya. Jantung dan ginjal 
Rod bermasalah dan ia membutuhkan donor. Dalam 
kisah yang lain, Konrad Reuland, seorang anak kecil yang 
terinspirasi dengan kehidupan Rod Carew, berhasil 
menjadi bintang sepak bola dan berhasil bergabung di 



Liga Nasional Amerika. Namun ia terserang aneurisma 
otak yang parah yang kemudian pecah, sehingga ia 
mengalami mati otak dan kemudian meninggal. Sesuai 
dengan wasiat, ibunya merelakan jantung Konrad untuk 
disumbangkan. Bukan kebetulan kalau orang yang 
mendapatkan donor jantung itu adalah Rod, orang yang 
memotivasi Konrad di masa kecilnya. Untuk mengenang 
Konrad, Rod Carew mendirikan yayasan jantung dengan 
nama "The Heart of 29", 29 adalah usia Konrad ketika 
meninggal dunia. 
 
Seperti donor jantung Konrad yang disumbangkan 
kepada Rod, demikian juga tidak mudah bagi Nuh untuk 
membawa persembahan kepada Tuhan pada saat 
segalanya terlihat porak-poranda dan tidak ada 
kehidupan lagi. Bahtera Nuh hanyut dalam banjir besar 
selama lebih dari 150 hari. Ketika akhirnya air itu surut 
dan bahtera itu bisa mendarat, dunia terlihat hancur. 
Namun Nuh tetap mempersembahkan korban yang 
terbaik kepada Tuhan dan itu membuat Tuhan senang, 
sehingga Tuhan menunjukkan pelangi kemuliaan-Nya di 
langit.  
 
Hari ini, setelah melewati lebih dari 150 hari masa sukar 
karena pandemi COVID-19, keadaan kita mungkin 
tampak hancur. Namun rhema hari ini mengingatkan 
kita untuk terlebih dahulu membawa persembahan 
kepada Tuhan, sebab itu adalah kesukaan Tuhan. Meski 



tidak mudah, tetapi kita harus belajar melakukannya. 
Percaya, ketika Tuhan disukakan, Tuhan akan 
menempatkan pelangi kemuliaan-Nya atas hidup kita, 
tingkap langit akan terbuka, berkat dan mujizat akan 
terjadi dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Membawa PERSEMBAHAN DI SAAT BADAI KELAM 
melanda tidaklah mudah, tetapi Tuhan akan 
memunculkan PELANGI KEMULIAAN-NYA. 
 
APLIKASI 

1. Badai kelam apa yang kini tengah melanda hidup 
Anda?  

2. Mengapa Anda perlu membawa persembahan 
justru saat badai kelam menerpa hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa membawa persembahan 
terbaik kepada Tuhan di masa-masa kelam Anda? 

 

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

yang terjadi kepada kami. Sebab Engkau adalah Allah 
yang mengetahui setiap kesulitan kami dan Engkau tak 
pernah tinggal diam. Tuntun kami untuk memberikan 
persembahan yang menyenangkan hati-Mu di masa-

masa kelam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 34-35 

Matius 22:23-46 



13 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

RAHASIA KELEPASAN DAN KEMENANGAN BESAR 
TUHAN KERJAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 16:7-36 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 16:29 Berilah kepada TUHAN kemuliaan 
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah 
menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN 
dengan berhiaskan kekudusan. 
 
Israel mengalami kemarau panjang ketika dipimpin 
oleh raja Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata 
Tuhan. Ia mendirikan kuil Baal dan membuat patung 
Asyera, dewi alam dan kesuburan. Karena ia 
mengharapkan hujan dan hasil panen yang besar dari 
allah lain selain dari Allah yang hidup, maka Tuhan 
mengutus Elia untuk menubuatkan bahwa hujan tidak 
akan turun di tanah Israel, sampai ia mengatakan 
sebaliknya. Tiga tahun kemudian, di tengah 
ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah, Elia 
menantang nabi-nabi Baal untuk membuat mezbah 
dan menyediakan korban bakaran, tetapi tidak boleh 



menyediakan api. Kemenangan ditandai dengan 
terbakarnya korban bakaran yang mereka siapkan. 
 
Saat itu apa pun yang dilakukan para nabi Baal, korban 
mereka tak kunjung terbakar. Tibalah giliran Elia, dan ia 
malah membuat parit yang penuh air di sekeliling 
mezbah. Namun, korban bakaran Elia habis tersambar 
api dari Tuhan, begitu juga dengan air yang di dalam 
parit. Melihat hal tersebut, bangsa Israel kembali 
berbalik kepada Tuhan. Elia memberikan teladan 
dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada 
Tuhan di atas mezbah meskipun secara manusia 
keadaan saat itu cukup mencekam. Mezbah dan 
persembahan yang Elia naikkan dengan kesungguhan 
hati mampu menarik hadirat Tuhan, sehingga terjadi 
pembalikan keadaan. 
 
Meskipun saat ini kita juga berada pada keadaan yang 
tidak baik, tetaplah membangun mezbah untuk Tuhan. 
Bukan hanya mezbah saja, tetapi juga berikanlah 
persembahan yang terbaik kepada Tuhan seperti yang 
Elia maupun Daud lakukan. Memang, membangun 
mezbah dan memberikan persembahan ketika keadaan 
kelam bukanlah perkara yang mudah. Namun, hari ini 
Tuhan ingatkan kita untuk melakukan dua hal tersebut, 
karena Tuhan akan memberikan kelepasan dan 
kemenangan besar ketika kita membangun mezbah 
dan membawa persembahan bagi-Nya. Percayalah, 



tidak selamanya kekelaman terjadi, tidak selamanya 
wabah corona ada, dan tidak selamanya masalah 
menghampiri kita, karena selalu ada pelangi setelah 
badai. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Di masa kelam, bangunlah MEZBAH dan bawa 
PERSEMBAHAN bagi Tuhan, maka KELEPASAN dan 
KEMENANGAN BESAR akan Tuhan kerjakan. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda harus membangun mezbah dan 

membawa persembahan meskipun berada di masa 
yang kelam? 

2. Apa yang Anda lakukan supaya Anda bisa 
konsisten membangun mezbah dan membawa 
persembahan bagi Tuhan? 

3. Apakah komitmen Anda dalam membangun 
mezbah dan membawa persembahan secara nyata 
kepada Tuhan? Sebutkan!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, keadaan apa pun yang kami alami saat ini, 
kami mau selalu membangun mezbah dan membawa 

persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya 
Engkau akan memberikan kelepasan dan kemenangan 
besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 36-38 
Matius 23:1-22 


