


01 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN AKAN MEMBAWA KITA NAIK TERBANG 

TINGGI 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, 
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah 
 
Mary Maxwell Gates adalah warga Amerika Serikat yang 
sosoknya cukup dikenal dalam dunia bisnis. Ia pernah 
menjabat beberapa posisi penting di perusahaan besar, 
seperti First Interstate Bancorp, US West Inc., dan KIRO 
TV. Suatu kali, Mary berencana untuk menjalin kerja 
sama dengan seorang anggota komite dari petinggi 
International Business Machine atau IBM, yaitu  John R 
Opel. Ia mengajak IBM untuk bekerja sama dengan 
Microsoft yang saat itu telah didirikan Bill Gates. 
Beberapa minggu kemudian, IBM akhirnya menyewa 
Microsoft, yang merupakan sebuah perusahaan 
software kecil saat itu. Namun sekarang nama Microsoft 
menjadi besar dan dikenal banyak orang, bahkan Bill 
Gates pun mendapat julukan sebagai orang terkaya 



dunia saat ini berkat ibunya. Ya, Mary Maxwell adalah 
ibu Bill Gates. 
 
Sama halnya dengan kisah Bill Gates yang mendapat 
bantuan dari ibunya, bangsa Israel pun juga mendapat 
pertolongan dari Tuhan saat hendak melepaskan diri 
dari bangsa Mesir. Memang bangsa Israel merupakan 
bangsa yang cukup besar jumlahnya, tetapi kekuatan 
dan mentalitas mereka sebagai budak telah 
melemahkan mereka.  Namun kita semua tahu bahwa 
pada akhirnya mereka berhasil lolos dari cengkeraman 
bangsa Mesir. Mereka melihat dengan mata kepala 
mereka sendiri, bagaimana Tuhan bekerja secara 
dahsyat, salah satunya dengan mendatangkan sepuluh 
tulah di tengah-tengah bangsa Mesir.  
 
Akibat Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda, 
saat memasuki tahun 2021, banyak orang merasa tahun 
ini adalah tahun kegelapan dan kekelaman. Namun, 
rhema hari ini mengingatkan kita semua, bahwa Tuhan 
akan membawa kita naik terbang tinggi dengan 
kekuatan sayap-Nya. Mulailah melangkah untuk berani 
memegang janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan 
sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Baik itu 
dalam usaha pekerjaan kita, keuangan, kesehatan, 
studi, keluarga, dan bahkan pelayanan kita , Tuhan akan 
membuat kita mengalami terobosan besar. Tuhan akan 



menyatakan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita, 
sehingga Yesaya 60 pun akan tergenapi atas kita.  
 
RENUNGAN 
Tahun 2021 ini Tuhan akan membawa kita NAIK 
TERBANG TINGGI. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa dampak yang akan kita rasakan 

jika Tuhan membawa kita naik terbang tinggi?  
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu membawa 

kita naik terbang tinggi?  
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa dibawa naik terbang tinggi oleh Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kebaikan-Mu 

dalam hidup kami begitu berlimpah. Kami percaya, 
tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang indah bagi 

kami, karena Engkau pasti akan membawa kami naik 
terbang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 35-36 

Kisah Para Rasul 25 

 



02 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGALAMI MUJIZAT PEMBALIKAN BERSAMA 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yoel 2:25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-
tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang 
pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan 
belalang pengerip, tentara-Ku yang besar yang Kukirim 
ke antara kamu. 
 
Bila kita memperhatikan seseorang yang sedang 
memanah, kita akan melihat cara memanah setiap 
orang pasti sama. Mereka mengaitkan anak panah 
pada tali busur, kemudian menariknya sampai ke 
belakang, hingga tali busur meregang. Dengan 
perubahan energi, dari energi potensial busur menjadi 
energi kinetik panah, maka anak panah yang 
dilepaskan akan melesat maju ke depan. Jarak 
jangkauan anak panah tersebut tidak hanya ditentukan 
dari seberapa jauh anak panah itu ditarik ke belakang. 
Melainkan, siapa yang berada di balik busur tersebut. 
 
Apabila seseorang belum begitu ahli dalam memanah, 
maka anak panah tersebut belum tentu bisa melesat 
jauh ke depan saat dilepaskan. Karena jika kita 



perhatikan, memanah bukan hanya berbicara 
mengenai kegiatan menarik anak panah ke belakang 
dan kemudian melepaskannya. Namun, lebih dari pada 
itu, ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu kekuatan tubuh bagian atas, keseimbangan 
tangan, fokus pada sasaran, tiupan angin, dan banyak 
hal lainnya. Poin-poin tersebut pasti sangat dipahami 
oleh mereka yang sudah ahli dalam memanah. 
 
Gambaran tentang memanah di atas, mengajak kita 
untuk merenungkan kembali. Bahwa sebetulnya hidup 
yang kita jalani selama ini, sama seperti cara kerja anak 
panah tersebut. Sering kali kita mengalami suatu 
keadaan yang kurang baik dan membuat kita merasa 
kurang nyaman, kita merasa seakan hidup kita seperti 
ditarik mundur. Namun, kuatkanlah hati kita. Ada 
Tuhan yang sedang memegang kendali atas seluruh 
hidup kita. Jika saat ini kita sedang ditarik jauh ke 
belakang, percayalah bahwa Tuhan sedang 
mempersiapkan daya dorong kita, agar kita bisa 
mencapai sasaran yang Dia sudah tetapkan untuk 
hidup kita. Jangan sampai kita meletakkan dasar 
pengharapan hidup kita di tangan yang salah, karena 
otmatis kita akan mengalami kemunduran yang 
berujung pada sebuah kejatuhan. Hanya bersama 
Tuhan, kemunduran kita akan berubah menjadi 
kemajuan yang pesat dan kita akan mengalami mujizat 
pembalikan yang luar biasa dalam hidup kita. 



RENUNGAN 
Bersama Yesus, KEMUNDURAN kita akan diubah 
menjadi KEMAJUAN dan MUJIZAT PEMBALIKAN 
terjadi! 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda merasa hidup Anda sedang 

ditarik jauh kebelakang? Mengapa demikian? 
2. Bagaimana respons Anda selama ini dalam 

menghadapi kemunduran yang pernah Anda alami? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar hidup 

Anda mengalami kemajuan dan mujizat 
pembalikan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami aman dalam 
tangan-Mu. Tidak peduli situasi, kondisi, ataupun 

kemunduran apa pun yang tengah kami alami, kami 
yakin bahwa Engkau selalu beserta kami. Kami percaya 

bahwa Engkau sanggup mengubahkan kemunduran 
kami menjadi kemajuan yang pesat. Mujizat 

pembalikan pasti terjadi dalam hidup kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 37-39 
Kisah Para Rasul 26 



03 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
DIBAWA DALAM KEMAJUAN YANG LEBIH CEPAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan 
bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah 
menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan 
pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! 
 
Saat pertama kali membuka klinik, Jessie berdoa dan 
beriman kalau kunjungan pasien dalam satu hari akan 
mencapai lima puluh pasien. Jessie terus berdoa agar 
Tuhan mengabulkan permohonannya. Ya, memang 
bagi Tuhan ini adalah perkara yang mudah. Hanya 
dalam waktu singkat, kunjungan pasien di klinik Jessie 
mencapai angka tersebut. Namun, selama beberapa 
tahun, jumlah pasiennya tidak ada peningkatan sama 
sekali, sehingga Jessie pun bertanya-tanya kenapa 
pertumbuhan tidak terjadi. Padahal pelayanan di 
kliniknya sudah dibuat sebaik mungkin, dan ia juga 
setia dalam memberikan perpuluhan. Hingga suatu hari 
Jessie mendapat rhema dari Tuhan: “perluas 
tempatmu”.  
 
Jawaban Tuhan atas pertanyaan Jessie begitu 
sederhana, tetapi masuk akal. Dalam kehidupan ini, 



kita pun sering kali mengalami hal yang sama seperti 
Jessie. Kita hanya fokus pada satu tujuan dan berpuas 
diri dengan pergerakan kemajuan kita yang stabil atau 
bahkan stagnan. Kita tidak berusaha untuk mengalami 
terobosan, baik dalam dunia usaha maupun dalam hal 
pelayanan. Sedangkan Tuhan ingin membawa kita agar 
kita bisa maju yang lebih cepat. Tuhan rindu kita 
memperbesar kapasitas kita. Kapasitas keahlian kerja, 
kapasitas rohani, kapasitas pola pikir, dan lain-lain. 
Sebab dengan memperbesar kapasitas, semakin cepat 
pula kemajuan yang bisa kita capai. 
 
Seperti yang tertulis dalam rhema hari ini: 
“Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah 
tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; 
panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah 
kokoh-kokoh patok-patokmu!” Lapangkan kemah, 
bentangkan tenda, panjangkan tali kemah, dan 
pancangkan patok. berbicara tentang perluasan. Baik 
dalam dunia kerja maupun dalam kerohanian kita. 
Sejatinya, Tuhan begitu rindu agar setiap kita 
mengalami kemajuan yang lebih cepat dibandingkan 
sebelumnya. Sebab ada hal-hal besar yang menanti kita 
dan yang Tuhan ingin agar kita kerjakan. Dengan 
memahami kerinduan Tuhan, maka sekalipun ada 
hambatan, rintangan, dan pergumulan, kita akan 
senantiasa bersyukur dan tetap percaya bahwa kita 



akan mengalami percepatan, sebab Tuhan sendirilah 
yang akan membawa kita terbang tinggi bersama-Nya. 
 
RENUNGAN 
BERSYUKURLAH jika kita bisa BERGERAK MAJU, tetapi 
juga PERCAYALAH bahwa Tuhan ingin membawa kita 
dalam KEMAJUAN YANG LEBIH CEPAT. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah pergerakan visi dan impian Anda 

selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu percaya bahwa Tuhan ingin 

membawa Anda dalam kemajuan yang lebih cepat? 
3. Bagaimana Anda bisa mengikuti pergerakan Tuhan 

untuk membawa kita maju lebih cepat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih 
untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup 

kami. Kami bersyukur atas segala yang kami miliki saat 
ini, namun kami mau tetap percaya bahwa Engkau 
akan membawa kami semakin maju lebih cepat. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 40-42 

Kisah Para Rasul 27:1-26 



04 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TERBANG TINGGI BERSAMA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah 
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan 
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, 
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta 
alam. 
 
Langit itu terlalu tinggi. Awan di atas sana terlalu jauh 
dari jangkauan sayapnya. Seekor anak burung rajawali 
menatap kejauhan dengan penuh kerinduan. 
Sementara ia menyaksikan burung-burung lainnya 
bermain di antara awan, ia hanya bisa menciap-ciap 
sedih. Ia tidak bisa melupakaan momen ketika ia 
terjatuh saat mencoba terbang di udara. Sejak itu, 
setiap kali ia membentangkan sayap, tubuhnya 
gemetaran bagai daun yang tertiup angin. Akhirnya ia 
pun urung meninggalkan sarangnya.   
 
Namun, sang induk menggoncangkan sarang 
sedemikian rupa, sehingga mau tak mau si anak rajawali 
mengepakkan sayap untuk meninggalkan sarangnya. 
Seperti yang ditakutinya, bukannya terbang, kekuatan 
sayapnya gagal melayangkannya.  Ia kembali terjatuh. 



Saat kengerian meliputinya, tiba-tiba saja ada yang 
menangkapnya dan ia terbawa tinggi ke langit. Anak 
rajawali itu pun menyadari bahwa induknya telah 
menyokongnya di atas tubuhnya, membawanya 
melayang jauh di atas gunung-gunung dan awan 
gemawan. Sewaktu ia memandang induknya, 
keberanian terkumpul di dadanya. Ia tahu, seandainya 
ia kembali terjatuh, pastinya sang induk akan selalu 
menangkapnya. Sampai sayapnya cukup kuat untuk 
merengkuh langit. 
 
Seperti anak burung yang lumpuh oleh ketakutannya 
sendiri, begitu pun kita. Ketika usaha kita untuk meraih 
impian dan visi kita berkali-kali terbentur oleh 
pegunungan yang menjulang tinggi, tak jarang 
keberanian kita surut. Saat memikirkan impian kita, hati 
kita tidak lagi menyala-nyala. Mata kita yang semula 
berbinar-binar ketika membicarakan visi kita pun 
memadam. Namun, untuk mewujudkan visi impian kita, 
tak ada jalan lain selain kembali melangkah. Saat 
ketakutan melanda, tutuplah mata kita. Jangan 
pandangi lagi gunung-gunung permasalahan yang 
selama ini merintangi. Aktifkan mata rohani kita dan 
pandanglah kepada salib Kristus. Di sana, kita akan 
menemukan iman yang menarik kuasa Tuhan bekerja 
dalam diri kita. Dengan kekuatan Roh-Nyalah, kita akan 
terbang melampaui segala sesuatunya, jauh melebihi 
apa yang sanggup kita bayangkan. (MV.L) 



RENUNGAN 
Ketika TUHAN sendiri yang MEMBAWA kita naik 
terbang tinggi, maka kita akan NAIK TINGGI MELEBIHI 
semua KEMAMPUAN kita sendiri.  
 
APLIKASI 
1. Apakah hal-hal yang selama ini menghalangi Anda 

terbang tinggi dan menggapai impian serta visi 
Anda?  

2. Mengapa Tuhan mau membawa Anda terbang 
tinggi? 

3. Bagaimana Anda akan menantikan Tuhan membawa 
Anda terbang tinggi bersama-Nya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya Engkaulah Allah yang 

selalu memperhatikan hidup kami. Engkau tahu betapa 
besarnya visi yang Engkau tanamkan dalam hati kami 
dan betapa kecilnya kekuatan kami untuk meraihnya. 
Namun, Engkau terlebih dari mampu untuk membawa 

kami melampaui segala persoalan yang merintangi 
kami. Biarlah dalam kelemahan kami, kuasa-Mu 

mnjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 43-45 
Kisah Para Rasul 27:27-44 



05 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERJALAN DALAM KUASA DAN HIKMAT TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu. 
 
Pada umumnya, setiap burung rajawali akan membuat 
sarang di ketinggian puncak gunung untuk meletakkan 
telur-telurnya. Tidak berbeda jauh pula dengan jenis 
burung yang lain. Setelah telur itu menetas dan 
menjadi bayi burung, induk rajawali pun akan terbang 
untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Namun, 
setelah beberapa minggu, induk rajawali  tersebut 
hanya akan terbang di atas sarang untuk 
memperhatikan anak-anaknya tanpa memberi mereka 
makan. Bahkan, beberapa minggu setelahnya, induk 
rajawali tersebut akan mengguncang-guncangkan 
sarang dan membawa anaknya ke ketinggian untuk 
kemudian menjatuhkannya.  
Memang anak rajawali tersebut pasti akan jatuh, tetapi 
dengan sigap induknya akan selalu menangkap dan 
membawa anaknya terbang lebih tinggi. Hal tersebut 



terus berulang, hingga anak-anak rajawali memiliki 
sayap yang kuat dan bisa terbang sendiri. Seperti itulah 
cara induk rajawali mengajarkan anak-anaknya agar 
bisa segera terbang sendiri dan memperkuat kedua 
sayapnya. Tidak heran jika burung rajawali dikenal 
sebagai burung dengan sayap yang kuat, sehingga ia 
bisa terbang ke tempat tinggi dan menembus badai 
sekalipun.  
 
Jika seekor rajawali ingin dapat terbang tinggi 
menghadapi badai, maka ia perlu melatih sayapnya 
agar menjadi kuat dan kokoh. Sama halnya dengan 
kita, ketika kita memiliki harapan agar mampu 
melewati segala proses dan pergumulan dalam 
kehidupan kita dengan kuat, maka kita juga perlu 
melatih sayap kita dengan tetap berjalan dalam kuasa 
dan hikmat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan kita sedetik pun ketika kita sedang 
melatih kekuatan sayap kita. Tidak secara kebetulan 
juga, jika rhema renungan hari ini mengingatkan kita 
bahwa kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa akan 
mendampingi dan menguatkan kita dalam melewati 
setiap proses kehidupan. Oleh karena itu, apa pun 
pergumulan hidup kita saat ini, tetaplah berjalan dalam 
kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kita akan dibawa 
Tuhan semakin terbang tinggi melewati segala 
permasalahan hidup kita. (LEW). 
 



RENUNGAN 
Untuk bisa dibawa Tuhan TERBANG TINGGI, kita perlu 
berjalan dalam KUASA dan HIKMAT TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah berjalan dalam kuasa dan 

hikmat Tuhan? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 

senantiasa berjalan dalam kuasa dan hikmat 
Tuhan?  

3. Setelah membaca renungan hari ini, apa langkah 
yang akan Anda ambil agar bisa berjalan dalam 
kuasa dan hikmat Tuhan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk segala hal yang terjadi 
dalam hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk 
berjalan dalam kuasa dan hikmat-Mu. Kami percaya, 
Engkau akan semakin membawa kami naik terbang 
tinggi bersama-Mu dan melakukan perkara-perkara 

besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 46-48 
Kisah Para Rasul 28 

 

 



06 MARET 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

DAMPAK BERJALAN DENGAN HIKMAT TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:99-100 Aku lebih berakal budi dari pada 
semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu 
kurenungkan. Aku lebih mengerti dari pada orang-orang 
tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. 
 
Di zaman media sosial seperti saat ini, ada begitu banyak 
video yang bermunculan dan dengan mudah dapat kita 
akses. Namun, hanya ada beberapa judul konten yang 
dengan cepat mampu mengundang banyak penonton, 
yaitu konten-konten dengan judul seperti "Sukses di 
Usia Muda", "Dapatkan 1 Milyar Pertamamu", atau 
"Cara Punya Rumah Tanpa Modal". Apabila kita 
perhatikan lebih lagi, tidak semua orang yang mengikuti 
cara yang dibagikan dalam konten tersebut akan 
mengalami kesuksesan seperti yang diceritakan. 
Bahkan, terkadang  konten tersebut juga dapat 
menjerumuskan seseorang menjadi lebih terpuruk lagi 
karena realita tidak sesuai dengan harapan.  
 
Melihat situasi di atas, sering kali kita bertanya-tanya, 
“Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita terus 



mengalami peningkatan?” Jawabannya pun sederhana, 
yaitu dengan hikmat Tuhan. Adapun Keluaran 19:5 
mengatakan, cara untuk mendapatkan hikmat Tuhan 
tersebut adalah dengan sungguh-sungguh 
mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada 
perjanjian-Nya. Oleh karena itu, ketika seseorang berani 
mengambil langkah untuk berjalan dalam tuntunan dan 
hikmat Tuhan, maka ia akan melihat kuasa Tuhan begitu 
nyata dalam hidupnya. Terlebih dalam menghidupi 
Perjanjian Berkat Tuhan dalam hidup ini, sangat 
diperlukan berjalan dalam hikmat Tuhan, sehingga kita 
tidak akan salah dalam mengambil langkah. 
 
Banyak orang memilih untuk menjalani kehidupannya 
dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi 
pada akhirnya langkah tersebut membuat mereka 
terjatuh dan terjerumus dengan sendirinya. Oleh karena 
itu, tidak secara kebetulan jika rhema hari ini 
mengingatkan kita semua untuk mulai belajar berjalan 
dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa dibawa naik 
terbang tinggi melampaui orang-orang pandai 
sekalipun. Dalam ayat rhema hari ini pun meneguhkan 
kita, bahwasannya sangat penting bagi kita untuk 
merenungkan dan memegang firman Tuhan, sehingga 
kita akan menjadi lebih berakal budi dari pada orang 
pandai sekalipun. Saat kita berjalan dengan hikmat 
Tuhan, maka kita akan bisa menikmati perjanjian berkat 
Tuhan yang nyata dalam setiap musim hidup kita. 



RENUNGAN 
Dengan HIKMAT TUHAN, kita bisa dibawa NAIK 
TERBANG TINGGI melampaui orang-orang pandai 
sekalipun. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa itu hikmat Tuhan? Seberapa 

pentingkah hikmat Tuhan bagi kita? 
2. Bagaimana Anda menilai diri Anda, sudahkah Anda 

berjalan dengan hikmat Tuhan selama ini? 
3. Apa yang menjadi komitmen Anda untuk dapat 

mengaplikasikan renungan hari ini dalam kehidupan 
kita sehari-hari??  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan tuntunan-Mu 

dalam hidup kami. Urapi mata hati kami untuk dapat 
mengerti tentang hikmat-Mu sehingga kami 

mengutamakannya lebih dari segala hikmat dunia. 
Terangi langkah kami, buat kami berhasil dalam 

melakukan setiap bagian kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 49-50 

Roma 1 

 



07 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
TUNTUNAN YANG MEMBAWA KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 33:3 Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan 
menjawab engkau dan akan memberitahukan 
kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak 
terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui 
 
Setelah berhasil menyeberangi sungai Yordan, bangsa 
Israel masih harus menghadapi Yerikho. Kota yang 
terkenal dengan tembok pertahanan yang tinggi dan 
tebal. Sebagai manusia biasa, Yosua yang saat itu 
memimpin bangsa Israel sempat merasa ragu. Ia tahu 
betul seberapa batas kekuatan pasukannya. Merupakan 
suatu hal yang mustahil untuk berjalan maju menembus 
tembok pertahanan Yerikho, terlebih saat itu tembok 
Yerikho tertutup rapat-rapat. Namun, perjumpaannya 
dengan Panglima Bala Tentara Allah, meneguhkan 
hatinya. Dalam perjumpaan tersebut, Yosua sujud 
menyembah kepada Panglima Bala Tentara Allah, yang 
artinya adalah menyerahkan kepemimpinannya kepada 
Tuhan sepenuhnya. Pada akhirnya, kita semua tahu 
bahwa Yosua HANYA MENYAKSIKAN TEMBOK ITU 
ROBOH DENGAN SENDIRINYA.  
 



Ya, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan 
dibuat tercengang dengan strategi Tuhan yang sering 
kali tidak bisa dinalar manusia. Bagaimana mungkin 
bangsa Israel yang tidak melakukan peperangan sama 
sekali, mampu merobohkan tembok Yerikho. Mereka 
hanya taat dan bergerak secara profetik mengikuti 
instruksi Tuhan dan kemenangan terjadi begitu saja. 
Kisah tembok Yerikho ini hanya salah satu dari sekian 
banyak bukti campur tangan Tuhan yang begitu nyata 
atas bangsa Israel. Perjalanan hidup mereka sungguh-
sungguh membuktikan bahwa mereka dibawa Tuhan 
untuk terbang lebih tinggi lagi.  
 
Tuhan yang pernah membawa bangsa Israel terbang 
tinggi, adalah Tuhan yang sama, yang akan mengerjakan 
hal serupa dalam hidup kita. Ketika kita bergerak secara 
profetik dan mengikuti instruksi Tuhan, maka kita akan 
dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari 
responi setiap tuntunan Tuhan dan mulai melangkah 
secara profetik bersama-Nya. Kita tidak akan lagi 
mengalami kemunduran, stagnasi, atau hanya bergerak 
lambat. Namuni akan ada kekuatan Tuhan yang 
bergerak bersama kita, membawa kita terbang tinggi 
menembus setiap keterbatasan kita, sehingga kita pun 
bisa menikmati berkat setiap musim dalam hidup kita. 
Haleluya!     
 
 



RENUNGAN 
Kita akan dibawa Tuhan TERBANG TINGGI ketika kita 
BERGERAK SECARA PROFETIK dan berjalan MENGIKUTI 
INSTRUKSI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Adakah aspek dalam hidup Anda yang justru 

mengalami kemunduran, stagnasi, atau bergerak 
dengan lambat?  

2. Menurut Anda, seberapa penting bergerak secara 
profetik dan mengikuti instruksi Tuhan? Mengapa 
demikian? 

3. Apa yang harus mulai Anda lakukan supaya Anda 
bisa dibawa terbang tinggi bersama-Nya? Tuliskan 
komitmen Anda! 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah yang punya dunia dan 
segala isinya. Kuasa-Mu dahsyat dan sungguh tidak 

terbatas. Kami bawa seluruh hidup kami dan komitmen 
kami, ya Tuhan, untuk terus setia mengikuti instruksi-

Mu, dan berikan keberanian bagi kami untuk kami 
melangkah di dalamnya. Kami percaya, pasti ada 

kemenangan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 51-53 

Roma 2 


