


15 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DAMAI JIKALAU ATAU DAMAI SEKALIPUN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. 
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 
Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 
 
Hari itu, Rina merasa begitu kesal. Apa yang ia harapkan 
tidak dipenuhi oleh ayahnya. Sejak beberapa bulan yang 
lalu, Rina pernah menyampaikan kepada ayahnya 
bahwa ia menginginkan sebuah buku cerita sebagai 
hadiah di hari ulang tahunnya. Namun, di hari yang 
dinantikannya itu, ayahnya justru memberikan sebuah 
kalung sebagai hadiah untuknya, bukan buku cerita 
seperti yang ia inginkan. Hari ulang tahun yang ia 
harapkan akan menjadi hari bahagia baginya, berubah 
menjadi hari yang menyebalkan baginya. Alih-alih 
merasakan sukacita, hati Rina justru penuh dengan 
kekecewaan. 
 
Sikap Rina tersebut sangat berbanding terbalik dengan 
sikap saudara kembarnya, Mina. Ketika menerima 
hadiah dari ayahnya yang juga merupakan sebuah 
kalung, ia begitu bergembira. Sekalipun Mina juga 



mempunyai keinginan dan harapannya sendiri, ia tetap 
memilih untuk bersukacita sekalipun keinginannya tidak 
terpenuhi.  Baginya, bisa merayakan hari ulang 
tahunnya bersama keluarga yang ia kasihi, sudah 
merupakan anugerah terindah dari Tuhan.  
 
Melalui kisah Rina dan Mina di atas, kita dapat melihat 
bahwa sekalipun di momen yang sama, orangtua yang 
sama, bahkan hadiah yang sama, ternyata mampu 
memberikan hasil akhir yang berbeda. Di dunia ini, ada 
beberapa orang yang hanya akan merasa damai dan 
bersukacita JIKALAU harapan mereka dapat tercapai. 
Namun, ada juga beberapa orang yang bisa tetap 
memiliki damai dan sukacita dalam hatinya SEKALIPUN 
keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, 
mereka adalah orang-orang yang menggantungkan 
hidupnya kepada Yesus sebagai sumber damainya. Oleh 
karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mendekat 
kepada Tuhan dengan tekun bersaat teduh, mengikuti 
Pondok Daud, Mezbah Doa Pagi, kelompok sel, dan 
sebagainya. Ketika kita dekat dengan hadirat-Nya, Dia 
akan memenuhi hati kita dengan DAMAI SEKALIPUN, 
sehingga keadaan apa pun yang menimpa kita tidak 
akan mampu mencuri damai dari dalam hati kita. 
 
RENUNGAN 
Ada DUA JENIS KEDAMAIAN di dunia ini: DAMAI 
JIKALAU dan DAMAI SEKALIPUN. 



APLIKASI 
1. Damai manakah yang ada dalam hati Anda ketika 

menjalani hari-hari Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, seberapa pentingnya bagi kita untuk 

memiliki damai sekalipun? Mengapa demikian? 
3. Langkah nyata apa yang akan Anda ambil untuk 

mengaplikasikan renungan hari ini dalam hidup 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur memiliki-Mu sebagai Allah 

kami. Kami sungguh rindu untuk senantiasa mendekat 
kepada-Mu, sehingga damai dan sukacita sorgawi 

boleh senantiasa ada dalam hati kami. Tidak peduli 
bagaimana kondisi keadaan di sekeliling kami, kami 
tetap percaya damai sorgawi akan tetap ada dalam 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 72-73 
Roma 9:1-15 



16 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MILIKI DAMAI SEKALIPUN DI TENGAH KONDISI 

APAPUN 

 
RHEMA HARI INI 
Habakuk 3:17-18 Sekalipun pohon ara tidak berbunga, 
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun 
mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak 
menghasilkan bahan makanan, kambing domba 
terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi 
dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di 
dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang 
menyelamatkan aku. 
 
Jika kita memperhatikan, kondisi dunia belakangan ini 
terasa begitu gelap dan mencemaskan. Belum habis 
masa pandemi, kita masih harus berjuang dengan krisis 
ekonomi, ditambah dengan bencana alam, dan 
sebagainya. Dalam situasi seperti ini, apabila kita tidak 
waspada dan berjaga-jaga, iblis akan dengan mudah 
mencuri damai di hati kita. Saat damai dalam hati kita 
lenyap, kita akan menjadi orang yang mudah mengeluh 
dan selalu merasa khawatir akan pekerjaan, keluarga, 
kesehatan, juga masa depan kita. Berita baiknya, ayat 
rhema hari ini memberikan gambaran kepada kita, 



bagaimana seharusnya respons hati kita ketika berada 
dalam situasi yang kurang menyenangkan. 
 
Ya, respon hati yang digambarkan Habakuk 3:17-18 
juga dapat kita pelajari dari Gembala Sidang kita, 
Pastor Obaja. Saat sebelum ada pandemi, hampir 
setiap bulan beliau pergi melayani ke luar kota, bahkan 
tidak jarang ia pergi ke luar negeri. Beliau melakukan 
kegiatan tersebut dengan penuh semangat dan tidak 
kenal lelah. Namun, saat pandemi terjadi, dengan 
terpaksa semua kegiatan tersebut harus dihentikan. 
Sejak awal pandemi hingga sekarang, semua kegiatan 
beliau dikerjakan dari rumah. Namun, sukacita dan 
semangat beliau tidak luntur sedikit pun juga. Dari situ 
kita dapat melihat bahwa beliau berhasil menjaga 
hatinya tetap bersukacita dan menikmati setiap 
kegiatan di tengah situasi yang kurang menyenangkan. 
 
Bila saat ini kita sedang menghadapi situasi atau 
kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak 
secara kebetulan jika renungan hari ini menguatkan 
kita, bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan.  
Sehingga, dalam kondisi apa pun, hati kita boleh tetap 
tenang dan damai! Inilah yang dinamakan Damai 
Sekalipun! Jangan berikan kesempatan sedikit pun bagi 
iblis untuk mencuri damai dalam hati kita. Tangkap 
setiap rhema gereja kita dan ambil keputusan untuk 
berani melangkah, maka, dami sekalipun akan tetap 



ada dalam hati kita di tengah segala situasi dan kondisi. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Damai SEKALIPUN adalah kondisi ketika kita bisa 
MERASAKAN DAMAI dalam KONDISI dan SITUASI APA 
PUN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kita perlu memiliki damai 

sekalipun dalam menjalani hari-hari kita? 
2. Bagaimana respons hati Anda selama ini dalam 

menghadapi keadaan dan situasi yang kurang 
menyenangkan? 

3. Apa langkah nyata Anda untuk dapat tetap 
merasakan damai dalam kondisi dan situasi 
apapun?  

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari 

setiap tantangan yang kami hadapi. Kami serahkan 
setiap pergumulan dan kekhawatiran kami ke dalam 
tangan-Mu. Kami rindu damai sekalipun tetap ada 

dalam hati kami. Karena kami percaya hidup kami ada 
dalam kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 74-76 
Roma 9:16-33 



17 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
LANGKAH UNTUK MEMILIKI DAMAI SEKALIPUN  

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 1:6-7 Bergembiralah akan hal itu, sekalipun 
sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh 
berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu 
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu — yang 
jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, 
yang diuji kemurniannya dengan api — sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan 
kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-
Nya. 
 
Zig Ziglar dulunya adalah seorang salesman perusahaan 
alat masak. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk 
berhenti dan fokus pada pekerjaan menulis, yang 
merupakan keinginannya sejak lama. Namun, di antara 
begitu banyak penerbit yang ia datangi, tidak ada satu 
pun yang menerima naskahnya. Ziglar pun sempat 
hilang pengharapan dan menyesal telah memutuskan 
keluar dari pekerjaannya yang lama. Namun, ia terus 
berjuang hingga akhirnya sebuah kantor penerbit kecil 
bernama Pelican, bersedia menerbitkan bukunya yang 
berjudul “See You at The Top”. Kala itu, buku Ziglar 



terjual sampai 250.000 kopi lebih, bahkan hingga saat 
ini masih terus dicetak.  
 
Kisah yang sama seperti yang dihadapi Ziglar, juga 
dihadapi salah satu tokoh Alkitab yang bernama 
Habakuk. Diceritakan bagaimana hidup Habakuk 
senantiasa penuh dengan pujian dan sorak-sorai 
karena Tuhan. Sukacitanya ada bukan hanya ketika 
hasil panen berlimpah dan usaha pekerjaannya 
berkembang pesat. Namun, di saat kondisi panennya 
gagal dan hasil tuaiannya pun juga mengecewakan, 
Habakuk tetap bisa bersorak-sorai dan memuji Tuhan. 
Sikap seperti inilah yang menggambarkan damai 
sejahtera yang Tuhan berikan, yaitu Damai Sekalipun 
(Hab. 3:17-18). 
 
Dari Ziglar dan Habakuk, kita bisa belajar bagaimana 
seharusnya respons hati selama menjalani masa 
persiapan menuju hasil akhir yang menjanjikan. Tentu 
bukanlah suatu hal yang mudah ketika keadaan dan 
situasi yang kita hadapi berbanding terbalik dengan 
harapan kita. Namun, justru di saat-saat itulah iman 
kita diuji dan dimurnikan. Apakah iman kita tergantung 
pada situasi kondisi ataukah pada janji Tuhan. Saat kita 
bangkit dalam iman percaya dan mulai melangkah 
mengikuti instruksi-Nya, maka ketakutan dan 
kekhawatiran kita pun akan lenyap. Jangan sampai kita 
kalah di tengah masa persiapan kita dan kehilangan 



iman kita. Terus jaga dan tingkatkan iman kita, 
sehingga damai sekalipun akan tetap ada dalam hati 
kita. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita BISA MELIHAT bahwa masa persiapan 
adalah SAMA PENTINGNYA dengan momen mujizat, 
maka kita bisa memiliki DAMAI SEKALIPUN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

bisa melihat masa persiapan adalah suatu hal yang 
penting? 

2. Sudahkah Anda merespons perjalanan hidup Anda 
selama ini sebagai masa persiapan untuk menuju 
penggenapan janji Tuhan? Jika belum, mengapa? 

3. Apa pengalaman Anda setelah melangkah dan 
mengikuti setiap rhema yang Tuhan berikan melalui 
gereja kita? Tuliskan! 

 

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

membimbing dan menuntun kami agar tetap dalam 
jalan-Mu. Ajar kami untuk terus dapat melihat bahwa 

yang kami hadapi saat ini adalah masa persiapan kami 
untuk menuju penggenapan janji-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 77-78 

Roma 10 

 



18 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENYEBAB HILANGNYA PENGHARAPAN DALAM 

HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan 
harapanmu tidak akan hilang. 
 
Sudah satu tahun lebih sejak pandemi melanda dunia. 
Begitu banyak sektor kehidupan yang terdampak. Tidak 
sedikit pengusaha yang memutuskan untuk menutup 
usahanya karena tidak mampu lagi membayar biaya 
operasional. Banyak karyawan yang dirumahkan, 
sehingga banyak keluarga kehilangan sumber 
penghasilan. Tidak heran jika banyak orang merasa 
putus asa, hilang pengharapan, dan sering kali 
memutuskan untuk menyerah. Namun, terkadang kita 
tidak menyadari bahwa sesungguhnya saat Tuhan 
mengizinkan keadaan buruk terjadi, Dia sedang 
menguji kita. 
 
Dampak pandemi juga dialami oleh Dewi, salah satu 
karyawan hotel ternama. Setelah beberapa hari COVID-
19 masuk ke Indonesia, hotel tempat ia bekerja 
memutuskan untuk mengurangi karyawan dan ia 
menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan. Sejak 



itu, Dewi lebih banyak menghabiskan waktu di kamar 
saja. Hingga suatu hari, ia merasa bahwa hidupnya 
tersia-siakan jika ia terus seperti itu. Berbekal 
kemampuan selama bekerja di hotel, ia memberanikan 
diri untuk membuka warung makan. Berawal hanya 
dari memasang iklan di status WhatsApp, ia mulai 
menerima satu atau dua pesanan, sekarang ia bisa 
menjual sekitar 80 paket makanan dalam satu hari. 
Bahkan kini, penghasilannya lebih besar dari gajinya 
dahulu. 
 
Mungkin banyak di antara kita sedang mengalami 
seperti apa yang dialami Dewi. Dalam situasi tersebut, 
terkadang kita langsung hilang pengharapan dan 
merasa Tuhan tidak adil. Namun, di tengah keadaan 
terburuk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 
sesungguhnya Dia rindu agar kita mengandalkan-Nya 
dan memutuskan menjalani setiap proses bersama-
Nya. Banyak orang yang pada akhirnya hilang 
pengharapan, karena ia memilih menjalani proses 
dengan kekuatan mereka sendiri, bukan bersama 
Tuhan. Hargai kerinduan Tuhan ini dan mulai berani 
untuk ambil komitmen berserah dan mengandalkan 
Tuhan. Saat itulah, kita akan melihat bagaimana Tuhan 
membuka jalan bagi setiap permasalahan yang sedang 
kita hadapi. Bersama Yesus, kita akan selalu hidup 
dalam Perjanjian Damai dan damai akan selalu kita 
rasakan sekalipun dalam keadaan kurang baik. (LEW) 



RENUNGAN 
Banyak orang yang pada akhirnya KEHILANGAN 
PENGHARAPAN jika TIDAK MENJALANI PROSES 
BERSAMA Yesus. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasa kehilangan pengharapan 

dalam hidup Anda? Mengapa demikan? 
2. Menurut Anda, mengapa sangat penting bagi kita 

untuk menjalani setiap proses kehidupan bersama 
Yesus? 

3. Apa komitmen Anda agar sepanjang hidup Anda 
tidak pernah kehilangan pengharapan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, dalam setiap bagian perjalanan 

kehidupan kami, kami mau menjalani prosesnya 
bersama-Mu. Roh Kudus, senantiasa ingatkan kami 
untuk terus berjalan bersama Tuhan, sehingga kami 

tidak kehilangan pengharapan dalam kondisi apa pun. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 79-80 
Roma 11:1-18 



19 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENYERAHKAN KENDALI HIDUP KITA KE DALAM 

TANGAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 15:13 Dengan kasih setia-Mu Engkau 
menuntun umat yang telah Kautebus; dengan 
kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat 
kediaman-Mu yang kudus. 
 
Lea tahu ia seharusnya menghentikan mobilnya. Kalau 
tidak, ia bisa menabrak motor di depannya. “Rem, Lea! 
Injak remnya!” seru instruktur mengemudi Lea yang 
duduk di sebelahnya. Betapa Lea ingin melakukannya. 
Hanya saja otaknya seolah-olah lumpuh. Ia mendadak 
lupa yang mana pedal gas dan yang mana rem. Salah-
salah, mobil yang ia kemudikan malah melaju lebih 
cepat dan tabrakan yang lebih fatal akan terjadi. Detik 
demi detik berlalu, dan Lea sudah bisa mendengarkan 
suara tabrakan itu di dalam kepalanya. Namun, di saat-
saat terakhir, mobilnya tiba-tiba berbelok ke kiri dan 
berhenti di pinggir jalan. Selamat! Sambil menghela 
nafas panjang, Lea menengok ke arah instrukturnya 
dan mensyukuri mobil yang ia kendarai adalah mobil 
khusus latihan. Mobil itu memiliki dua set kemudi, 
pedal gas, serta rem. Hampir saja Lea lupa bahwa 



instrukturnya juga memiliki kuasa atas kemudi mobil 
yang mereka kendarai. 
 
Dari waktu ke waktu, ada saat-saatnya hidup kita juga 
seolah-olah lepas kendali. Semua permasalahan 
menghambur ke arah kita dan langkah apa pun yang 
hendak kita ambil terasa salah. Sementara situasi 
semakin genting, kita juga semakin terjepit. Di waktu-
waktu seperti itulah, kita perlu mengingat bahwa kita 
tak harus menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang 
selalu berada di samping kita. Dialah Instruktur 
Kehidupan kita yang sangat bisa kita andalkan. 
 
Satu hal yang perlu kita sadari, Allah menggunakan 
situasi tak terkendali agar kita dapat belajar untuk 
percaya. Dia hendak melatih mata iman kita, sehingga 
kita dapat melihat tangan-Nya yang penuh kuat kuasa 
menuntun kita mendekat kepada-Nya dan mengenal 
rencana besar-Nya atas hidup kita. Dia sendiri jugalah 
yang akan memastikan semuanya terjadi sesuai 
kehendak-Nya, sehingga kita boleh tinggal tenang dan 
percaya. Demikianlah kita memperoleh damai 
sekalipun di tengah situasi apa pun juga dan masuk 
dalam Perjanjian Damai-Nya. (MV.L) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Sekalipun keadaan sepertinya di luar kontrol kita, 
tetapi PERCAYALAH bahwa SEMUANYA ada dalam 
KENDALI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa sajakah yang sepertinya tengah hilang 

kendali dalam hidup Anda?  
2. Mengapa Anda bisa mempercayakan kendali hidup 

Anda kepada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa lebih lagi menyerahkan 

kendali hidup Anda kepada Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang 

besar atas hidup kami. Apa pun yang kini tengah 
terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa Engkau 

yang pegang kendali dan tak sekali pun Engkau 
melepaskan tangan kami. Tuntun kami, agar kami 

boleh berjalan seturut kehendak-Mu sehingga 
rancangan-Mu yang terbaiklah yang terjadi dalam 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 81-83 
Roma 11:19-36 



20 MARET 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KUNCI AGAR JIWA KITA DISEGARKAN KEMBALI 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku 
di jalan yang benar 
oleh karena nama-Nya. 
 
Salah satu hal yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat 
mempengaruhi kehidupan kita adalah pikiran. Apa yang 
ada di dalam pikiran kita, berdampak besar pada apa 
yang kita lakukan dan suasana hati kita. Terlebih dengan 
banyaknya kejadian atau situasi yang pernah kita alami, 
termasuk berita-berita negatif yang kita dengar, 
terkadang membuat pikiran kita mudah panik dan tidak 
fokus. Jika kita tidak mampu mengontrol pikiran kita, 
kita pun cenderung khawatir berlebih. Seperti saat ini, 
ketika pandemi melanda Indonesia, sebagian besar dari 
kita sering merasa khawatir dan putus asa, kita berpikir 
bahwa masa depan begitu mengerikan. 
 
Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting bagi 
kita untuk belajar meletakkan fokus kita kepada Tuhan 
dan bukan pada hal yang lain. Karena ketika pikiran kita 
terus terfokus hanya pada hal-hal yang negatif, maka 



hanya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang 
akan kita rasakan. Bahkan, lebih buruknya lagi adalah, 
kita menjadi mudah terintimidasi oleh iblis. Namun, 
akan menjadi berbeda ketika kita konsisten mengisi 
pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita akan menyadari 
bahwa situasi maupun kondisi yang saat ini sedang kita 
alami tidak lepas dari kendali Tuhan. Sehingga, 
sekalipun situasi yang terjadi seakan berada di luar 
kendali kita, tetapi ada Tuhan yang pegang kendali atas 
semuanya.  
 
Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi 
atas hidup kita tetap dalam kendali Tuhan, maka kita 
akan mampu mengarahkan pikiran kita untuk fokus 
hanya kepada Tuhan. Ambil komitmen untuk mulai 
tekun dalam merenungkan firman Tuhan siang dan 
malam, sehingga ia akan menuntun kita pada 
pemikiran-pemikiran yang benar. Tuhan tidak akan 
pernah meninggalkan kita dan Dia senantiasa 
menopang hidup kita dengan tangan kanan-Nya yang 
memberi kemenangan. Lawanlah segala ketakutan dan 
kekhawatiran kita dengan pedang Roh, yaitu firman 
Tuhan yang hidup. Jangan biarkan pikiran kita yang 
memegang kendali atas hidup kita dan fokuskan 
kembali pada Tuhan, maka roh kita akan disegarkan. 
Kita akan bisa merasakan DAMAI SEKALIPUN keadaan 
belum berubah. (PF) 
 



RENUNGAN 
Letakkan FOKUS kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan 
MENYEGARKAN 
kembali JIWA kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda merasa bahwa hidup Anda 

stagnansi atau justru mengalami kemunduran? 
2. Sudahkah Anda meletakkan fokus Anda kepada 

Tuhan? Jika belum, mengapa demikian?  
3. Bagaimana cara Anda untuk meletakkan fokus pada 

Tuhan? ceritakan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami menyadari betapa berbahayanya 
pemikiran negatif. Tolong kami Tuhan, untuk 

senantiasa hanya berfokus kepada-Mu saja. Kami tidak 
mau lagi melihat keadaan yang ada, melainkan kami 
mau melihat Engkau Yang Besar, Engkau yang selalu 
memberi yang terbaik bagi kami, dan Engkau yang 

pegang kendali sepenuhnya atas hidup kami. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama  Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 84-86 
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21 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PUJI-PUJIAN MENDATANGKAN KUASA DAN MUJIZAT 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 71:8 Mulutku penuh dengan puji-pujian 
kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu 
sepanjang hari. 
 
Tahukah kita bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian 
dan penyembahan umat-Nya? Ketika pujian dinaikkan, 
maka Tuhan hadir. Hal ini pernah dialami oleh Rasul 
Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara di Filipi. 
Secara manusia, sangat mustahil bagi orang yang 
berada di dalam kurungan dengan penjagaan berlapis-
lapis dan dibelenggu kakinya dalam pasungan yang kuat 
untuk bisa bernyanyi memuji serta menyembah Tuhan. 
Namun hal itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. 
Di suatu malam, mereka menaikkan puji-pujian kepada 
Tuhan sampai orang-orang hukuman yang lain 
mendengarkan mereka (Kis. 16:25). Tuhan pun 
sungguh-sungguh hadir bagi mereka dan melepaskan 
mereka dengan ajaib. Perstiwa itu kemudian memicu 
pertobatan besar di rumah sang kepala penjara.  
 



Daud pun mengalami hal yang serupa. Ia pernah ada di 
masa kelam saat ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh 
Saul yang iri hati kepadanya.  Namun dalam pelariannya, 
Daud tetap bisa menaikkan pujian dan penyembahan 
kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika Daud ada di 
padang gurun Yehuda. Saat itu Daud jauh dari kata baik-
baik saja. Ia kehilangan kebebasannya, bahkan 
terancam kehilangan nyawanya. Namun yang luar biasa, 
Daud TETAP BISA MENAIKKAN PUJIAN DAN 
PENYEMBAHAN KEPADA TUHAN. Karena itulah, 
PERLINDUNGAN TUHAN BEGITU NYATA DALAM 
HIDUPNYA. Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan 
Saul sekalipun Saul terus memburunya (1 Sam. 23:14). 
Betapa luar biasanya kuasa pujia penyembahan dalam 
hidup Daud. 
 
Tidak hanya dalam hidup mereka, tetapi dalam hidup 
kita pun, hal yang sama akan terjadi jika kita mau 
berjuang untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan 
puji-pujian dan ucapan syukur atas setiap permasalahan 
hidup kita. Ketika hati Tuhan disukakan, kuasa-Nya pun 
akan dinyatakan dalam hidup kita. Demikianlah puji-
pujian kita mendatangkan pembelaan Tuhan, 
perlindungan Tuhan, dan mujizat Tuhan, sehingga kita 
pun bisa memperoleh DAMAI SEKALIPUN. Haleluya!   
 
 
 



RENUNGAN 
Milikilah HATI yang penuh dengan PUJI-PUJIAN dan 
UCAPAN SYUKUR kepada Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Mampukah Anda tetap memuji Tuhan dalam setiap 

permasalahan yang Anda hadapi? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, adakah perbedaannya jika Anda 
menghadapi masalah dengan tetap memuji Tuhan 
dan tidak? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk berjuang 
sampai bisa, untuk memiliki hati yang tetap memuji 
Tuhan dalam segala keadaan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas Roh-Mu yang senantiasa 
ada dalam hidup kami, sekalipun terkadang kami 

diizinkan melewati begitu banyak tantangan. Tetapi 
hal itu bukan berarti kami harus berhenti memuji 

Engkau di dalam hari-hari kami. Kami mau, ya Tuhan, 
untuk senantiasa memuji Engkau, karena di sanalah 

kami akan melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 87-88 
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