


22 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDAMAIAN 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 32:17 Di mana ada kebenaran di situ akan 
tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah 
ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. 
 
Sudah beberapa minggu terakhir ini, Kara bergumul 
mengenai jadwal sehari-harinya. Ia merasa kegiatannya 
setiap hari selalu penuh, sehingga ia tidak memiliki 
waktu untuk bersenang-senang. Semua berawal 
semenjak pandemi, yang mengharuskan Kara bekerja 
dari rumah. Ia harus bisa membagi waktu antara 
bekerja, mengurus rumah, dan mengajari anaknya. 
Sementara itu, ia juga masih memiliki tanggung jawab 
dalam pelayanan. Kemudian ia memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari pelayanan. Namun, selepas 
mengundurkan dari pelayanan, ia tak kunjung 
merasakan damai. Ia pun menyadari sesuatu, 
bahwasannya damai yang tak ia rasakan bukan karena 
kesibukan dalam pelayanan, melainkan karena api 
rohnya yang mulai meredup.  
 



Terkadang, kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan 
yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Ketika 
jalan yang kita ambil ternyata sebuah keputusan yang 
salah, sering kali kita akan merasa menyesal. Perasaan 
menyesal tersebut biasanya diikuti dengan tidak adanya 
rasa damai dalam hati kita. Terlebih ketika dalam 
pengambilan keputusan, kita tidak melibatkan Tuhan 
atau bahkan menyalahkan Tuhan, seperti yang 
dilakukan Kara dalam ilustrasi cerita di atas. Saat 
keputusan tersebut memberikan dampak yang fatal 
bagi hidup kita, kita cenderung merasa putus asa, 
kecewa, bahkan mungkin sampai menyalahkan Tuhan. 
 
Ya, keputusan kita sangat berpengaruh besar pada 
kedamaian yang kita rasakan dalam hati kita. Oleh 
karena itu, sangat penting bagi kita untuk 
mengandalkan Tuhan dan banyak bertanya kepada-Nya 
saat dihadapkan pada beberapa pilihan. Baik itu tentang 
pasangan hidup, pekerjaan, masa depan, dan 
sebagainya. Izinkan Roh Kudus berdaulat atas kita untuk 
memimpin  dan mengarahkan kita, sehingga kita tidak 
akan pernah salah dalam memutuskan suatu hal. Oleh 
karena itu, bangun hubungan yang erat dengan Roh 
Kudus, ikuti setiap kegerakan dan rhema di gereja kita. 
Ketika api roh kita senantiasa terjaga, kepekaan kita 
terhadap suara Tuhan akan dipertajam dan kita pun 
tidak akan pernah salah dalam melangkah. 
 



RENUNGAN 
KEPUTUSAN kita menentukan KEDAMAIAN kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa keputusan kita dapat 

menentukan kedamaian kita? 
2. Sudah pernahkah Anda salah dalam mengambil 

keputusan? Apa yang Anda rasakan saat itu? 
3. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk 

mengaplikasikan renungan pada hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu dan tuntunlah 

langkah setiap kami, supaya setiap keputusan yang 
kami ambil bukanlah keputusan kami semata sebagai 

manusia, tetapi sesuai dengan apa yang Engkau 
kehendaki dalam hidup kami. Sehingga damai 

sejahtera sorgawi boleh senantiasa ada dalam hati 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 89-90 

Roma 14 



23 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMILIKI BUAH ROH PENGUASAAN DIRI 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:8 Berhentilah marah dan tinggalkanlah 
panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa 
kepada kejahatan. 
 
Karena dikuasai oleh iri hati dan kemarahan kepada 
Yusuf, kakak-kakaknya tidak segan-segan untuk 
mencelakakan Yusuf. Mereka menyingkirkan Yusuf dari 
rumah ayah mereka, dan mereka pikir, setelah Yusuf 
tidak ada lagi, mereka akan bisa hidup lebih tenang. 
Namun ternyata, keputusan itu justru mendatangkan 
penyesalan yang sangat dalam di hati mereka, karena 
hal tersebut menyebabkan kepedihan yang amat sangat 
pada diri Yakub, ayah mereka. Bertahun-tahun, rasa 
peyesalan itu tak dapat dihapuskan, sampai mereka 
bertemu kembali dengan Yusuf (Kej. 45:5). Ya, iri hati 
dan amarah membuat kakak-kakak Yusuf mengambil 
keputusan yang gegabah dan membuat mereka 
menyaksikan ayah mereka mengalami duka yang 
mendalam selama bertahun-tahun. 
 
Saul pun pernah mengalaminya. Saat itu secara 
manusia, kondisinya memang sangat terjepit. Di depan 



ada musuh, sementara rakyatnya mulai kocar-kacir 
meninggalkannya. Ia ingin segera bertindak, tetapi 
Samuel tidak kunjung datang. Kepanikannya membuat 
Saul memutuskan untuk mengambil alih tugas Samuel, 
yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. 
Tahukah Anda, perbuatan itulah yang menjadi salah 
satu hal yang membuat perkenanan Tuhan hilang atas 
Saul. Saul melanggar ketetapan Tuhan karena dikuasai 
ketakutan dan ketidaksabaran. Sungguh sebuah “bayar 
harga” yang tidak murah yang harus diterimanya. 
 
Dari kedua kisah di atas, kita belajar bahwa keputusan 
yang diambil secara emosional TIDAK PERNAH 
MENGERJAKAN HAL YANG BENAR PADA AKHIRNYA. Iri 
hati, amarah, khawatir, kesedihan, bahkan rasa cinta, 
semua itu bisa menutup mata hati kita untuk melihat 
segala sesuatunya dengan lebih jelas. Di sinilah perlunya 
kita memiliki penguasaan diri yang baik. Bangunlah 
hubungan yang erat dengan Tuhan dan perkuat lagi, 
supaya buah-buah roh penguasaan diri itu ada pada diri 
kita dan kita dimampukan untuk lebih bijaksana dalam 
mengambil keputusan. Biarlah melalui setiap keputusan 
bijak kita, nama Tuhan TETAP DIPERMULIAKAN, apa pun 
kondisi yang sedang kita alami. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Sebagian besar KEPUTUSAN yang diambil secara 
EMOSIONAL, pada akhirnya akan DISESALI. 



APLIKASI 
1. Selama ini, seberapa seringkah Anda mengambil 

keputusan secara emosional? Apa dampak yang 
Anda terima karenanya? 

2. Menurut Anda, hal apakah yang seharusnya Anda 
lakukan jika Anda harus mengambil keputusan 
sementara Anda masih dikuasai oleh emosi? 

3. Apakah yang akan Anda lakukan untuk membangun 
penguasaan diri yang lebih lagi di dalam diri Anda? 
Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih karena Engkau ada dalam 
hati kami dan senantiasa mengingatkan kami dalam 

segala hal. Ajarkan kami agar kami bisa lebih lagi 
bijaksana ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk 

tetap ada dalam penguasaan diri ketika kami 
menghadapi situasi yang tidak mudah bagi kami. 

Engkaulah sumber kekuatan kami dan kami percaya, 
Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 91-93 
Roma 15:1-13 



24 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUASAI EMOSI DAN PIKIRAN SAAT MENGAMBIL 

KEPUTUSAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, 
ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk 
mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan 
juga lambat untuk marah; 
 
Merasa diri paling benar adalah salah satu sifat dasar 
manusia yang dimiliki hampir kebanyakan orang. Salah 
satunya Pak Tino, ia enggan menerima masukan atau 
pendapat orang lain, terlebih pendapat dari anak-
anaknya. Setiap kali ia diperhadapkan pada beberapa 
pilihan, banyak masukan dan saran yang ia terima dari 
orang-orang disekitarnya dan anak-anaknya. Namun, 
Pak Tino tidak mau menerima pendapat mereka. 
Bahkan, lebih parah lagi, terkadang Pak Tino akan 
terlihat emosi saat anak-anaknya mengemukakan 
pendapat yang berbeda dari pemikirannya. 
 
Suatu kali, Pak Tino mendapat keluhan dari 
tetangganya karena pipa airnya bocor. Tanpa pikir 
panjang, Pak Tino bergegas memperbaiki sendiri 
dengan segala kemampuan yang ia miliki. Anak-
anaknya sudah menyarankan untuk mencari tukang 



ledeng saja. Akan tetapi, Pak Tino mengabaikan 
mereka. Saat itu, ia berhasil memperbaiki pipa bocor 
tersebut. Namun, beberapa hari kemudian 
kebocorannya justru semakin parah. Dengan terpaksa, 
Pak Tino memanggil tukang ledeng dan mengeluarkan 
biaya lagi. 
 
Pastinya kita semua pernah diperhadapkan dengan 
suatu keadaan yang mengharuskan kita mengambil 
suatu keputusan sulit. Namun, ada kalanya dalam 
keadaan tersebut, kita bertindak gegabah dan tergesa-
gesa, yang mengakibatkan kita tidak mendengarkan 
masukan dari orang lain. Sehingga  pada akhirnya, 
keputusan yang kita pilih sering kali keliru atau 
memberikan dampak yang kurang baik bagi kita. Oleh 
karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat 
menguasai emosi perasaan kita, dan berpikir dengan 
jernih saat mengambil keputusan. Mulailah berani 
mengambil langkah untuk berserah dan mengandalkan 
Tuhan dalam setiap langkah kita. Tuhan senantiasa 
menuntun dan memberikan hikmat kepada kita, 
sehingga dalam memutuskan sesuatu, kita tidak akan 
pernah salah jalan. Bangun kehidupan Pondok Daud, 
Mezbah Doa Pagi, dan konsisten membaca firman 
Tuhan, karena ketika kita percaya bahwa Tuhan 
memegang kendali atas segalanya, kita akan mampu 
menguasai emosi dan pikiran kita.. (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Belajarlah untuk MENGUASAI EMOSI PERASAAN kita 
dan BERPIKIR DENGAN JERNIH untuk bisa mengambil 
keputusan. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda selama ini dalam mengambil 

keputusan? Apakah Anda sudah bisa menguasai 
emosi perasaan dan berpikir dengan jernih? Jika 
belum, mengapa? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus bisa belajar 
menguasa emosi perasaan dan berpikir dengan 
jernih dalam mengambil keputusan? 

3. Adakah pengalaman saat Anda tidak bisa 
menguasai perasaan dan berpikir dengan jernih 
dalam mengambil keputusan? Ceritakan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk bisa menguasai 
emosi perasaan dan berpikir dengan jernih ketika 

diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kami percaya, 
dengan ketenangan dan hikmat yang dari pada-Mu, 

keputusan yang kami ambil seturut dengan kehendak-
Mu dan tidak akan salah jalan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 94-96 

Roma 15:14-33 



25 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BIJAK DALAM MEMILIH TELADAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 13:20 Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi 
bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal 
menjadi malang. 
 
Tahukah Anda, salah satu kunci pertumbuhan yang 
dialami oleh gereja kita adalah Gembala Sidang kita? 
Beliau begitu senang belajar dari hamba Tuhan yang 
lebih maju dan berkembang secara pesat dalam 
bidangnya. Terlebih lagi, Pak Obaja tidak hanya 
meneladani, tetapi juga selalu rindu untuk dapat 
menerima impartasi dari setiap mereka. Salah satunya 
dari Ps. EA Adeboye di Nigeria, dari beliau kita belajar 
mengenai hal-hal sangat besar dan spektakuler yang 
bisa Tuhan kerjakan di tengah segala kemustahilan. 
Sementara itu, dari Ps. Yonggi Cho di Korea, kita belajar 
tentang kunci pertumbuhan yang pesat di gereja 
tersebut, dan masih banyak lagi.  
 
Faktor keberhasilan atas keputusan kita untuk 
menjadikan seseorang sebagai teladan kita, sangat 
ditentukan oleh siapa yang kita teladani. Jika kita rindu 
memiliki keluarga bahagia, maka teladanilah orang-



orang yang mempunyai kehidupan keluarga yang 
demikian. Jika kita hanya mengikuti saran teman baik 
yang keluarganya sendiri penuh pertengkaran, maka 
pada akhirnya pernikahan kita bisa saja semakin kacau 
dan runyam. Sama halnya jika kita ingin bisnis kita 
berhasil, maka belajarlah dari pengusaha yang memang 
sudah terbukti sukses membangun bisnisnya dengan 
konsisten. 
 
Melalui renungan hari ini kita belajar bahwa sangat 
penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam 
meneladani orang lain. Mulai hari ini, kita perlu lebih 
selektif lagi dalam menentukan siapa yang akan kita 
jadikan teladan dalam menjalani hidup kita. Keputusan 
untuk mengikuti teladan orang lain hanya akan aman 
ketika kita meneladani orang yang TAKUT AKAN TUHAN. 
Apakah setiap perbuatan dan perkataannya sesuai 
dengan firman Tuhan atau bertentangan? Apakah 
kehidupannya memancarkan kemuliaan Tuhan? Apakah 
buah-buah Roh dapat kita lihat dan rasakan melalui 
kehidupannya? Tanpa pertimbangan yang betul, 
keputusan yang kita ambil karena mengikuti teladan 
yang salah, akan membawa dampak yang buruk bagi 
hidup kita. Sebaliknya, jika kita meneladani orang yang 
tepat dan menyerap secara penuh impartasi 
pengurapannya, maka pada akhirnya kita juga akan 
mengalami keberhasilan yang luar biasa. 
 



RENUNGAN 
Keputusan yang MENGIKUTI TELADAN orang lain hanya 
akan AMAN ketika kita meneladani orang yang TAKUT 
AKAN TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Siapakah yang menjadi teladan Anda selama ini? 

Apakah ia adalah orang yang takut akan Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu meneladani 

orang yang takut akan Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa mengenali orang yang tepat 

untuk dapat Anda teladani? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur atas orang-orang yang Engkau 

tempatkan dalam hidup kami. Beri kami petunjuk, 
sehingga kami tidak salah langkah dalam meneladani 

seseorang. Agar kami memperoleh impartasi 
pengurapan yang benar dan berguna untuk perluasan 

kerajaan-Mu di muka bumi ini. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 97-99 
Roma 16 



26 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASAR PRINSIP 

FIRMAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 
terang bagi jalanku. 
 
Dana Parris adalah pemilik restoran Just Cookin yang 
terletak di Dallas, North Carolina, Amerika. Ia 
menerapkan suatu sistem yang terbilang cukup aneh di 
restorannya, yaitu dengan membebaskan 
pelanggannya untuk membayar berapa pun atas setiap 
makanan dan minuman yang dikonsumsi mereka. 
Banyak orang berpendapat bahwa itu akan membuat 
Parris bangkrut. Namun Parris meyakini bahwa bahwa 
Tuhan telah mengatur setiap berkatnya. Luar biasanya, 
pada minggu pertama, keuntungan yang diperoleh 
Parris justru meningkat. Salah satu kisah yang cukup 
berkesan adalah tentang seorang suster yang tidak 
memliki cukup uang untuk membayar hotdog dan 
minuman yang dipesannya. Parris mengatakan bahwa 
ia dapat membayar semampunya. Dua hari kemudian, 
suster tersebut kembali lagi dan membayar US$20 (Rp 
280.000,-) saat memesan menu yang sama. 
 



Prinsip Parris hampir sama seperti apa yang tertulis 
dalam Mazmur 119:105. Parris menjadikan firman 
Tuhan sebagai pelita bagi kakinya, sehingga dalam 
mengambil keputusan pun ia tidak salah arah. 
Sekalipun bagi orang lain keputusannya tampak bodoh, 
tetapi justru membawa kebaikan bagimya. Jika Parris 
mengalami kebenaran firman Tuhan atas hidupnya, 
maka kita pun juga dapat mengalaminya. Terlebih 
dengan kondisi dunia saat ini, ketika semua orang 
merasa hidup seakan begitu gelap dan tidak ada 
harapan.  
 
Oleh karena itu, kita sangat memerlukan penerangan 
yang cukup, agar kaki kita tidak terantuk dan tidak 
salah dalam menentukan jalan hidup kita. Firman 
Tuhanlah yang akan menuntun langkah kita tanpa 
perlu kita khawatir akan terjatuh. Hanya dengan 
mengutamakan firman Tuhan, sebagai dasar hidup dan 
prinsip kita, hal itu sudah menjadi sebuah jaminan bagi 
kita bahwa akan selalu ada penyertaan, pertolongan, 
dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ya, sesukses 
dan sepandai apa pun seseorang, pasti juga akan 
mengalami jatuh bangun dalam perjalanannya. Akan 
tetapi, dengan mengikuti firman Tuhan, sekalipun kita 
pernah terjatuh, kita akan tetap dibawa naik, dan terus 
naik, tanpa pernah turun. Amin. 
 
 



RENUNGAN 
Ambillah KEPUTUSAN dengan jalan MENGIKUTI 
PRINSIP-PRINSIP FIRMAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

mengikuti prinsip firman Tuhan dalam mengambil 
sebuah keputusan? 

2. Sudahkah Anda selama ini menjadikan firman 
Tuhan sebagai dasar Anda dalam mengambil 
sebuah keputusan? Jika belum, mengapa demikian? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat 
menerapkan renungan hari ini dalam hidup Tuhan? 
Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 
menyediakan pelita bagi jalan-jalan kami. Ajar kami 

agar kami bisa memiliki hati yang taat untuk mengikuti 
setiap jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 100-102 

1 Korintus 1 

 

 



27 MARET 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BERJALAN MENGIKUTI RHEMA YANG DARI TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 25:4 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, 
ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. 
 
Bagi Mika yang selalu berusaha hidup seturut firman 
Tuhan, ia tahu betul adalah tidak adanya batasan 
berapa kali ia harus mengampuni (Mat. 18:21-22). 
Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan tak 
terjawab baginya, yaitu bagaimana jika orang tersebut 
terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dan 
tidak ada niatan untuk berubah? Bukankah 
pengampunan itu akan menjadi tidak berarti dan justru 
membuat dirinya sendiri makan hati? Atau yang lebih 
parah, orang yang ia ampuni jadi menganggap enteng 
dosa. Mika yang sedang merasa sangat marah pada Toni, 
suaminya pun bertambah pusing dan gerah. Berbagai 
pikiran yang saling bertentangan antara firman Tuhan 
dan emosinya, bergelut seru dalam kepalanya. 
 
Dalam kegelisahannya, Mika berseru kepada Tuhan agar 
menunjukkan jalan. Ia tak ingin membuat keputusan 
yang keliru dan berakhir dengan penyesalan. Roh Kudus 



tiba-tiba membawa ingatan Mika pada kisah Yesus yang 
menyuruh Simon untuk menebarkan jalanya kembali, di 
tempat ia bekerja keras sepanjang malam tetapi tak 
mendapat tangkapan ikan seekor pun (Luk. 5:1-8). Mika 
terkejut karena tadinya ia pun sudah berpikir untuk 
tidak mau lagi menabur kasih kepada Toni, sebab semua 
usahanya terasa sia-sia saja. Seperti Simon, yang 
walaupun merasa permintaan Tuhan itu akan percuma, 
tetapi tetap taat, maka Mika pun memutuskan untuk 
taat. Mika percaya bahwa ini adalah rhema yang Tuhan 
berikan untuk memulihkan pernikahannya yang sudah 
di ambang kehancuran.  
 
Sering kali hidup memperhadapkan kita pada persoalan 
atau pilihan yang sulit. Secara umum, firman Tuhan 
memang selalu menjadi petunjuk yang 100% benar, 
tetapi untuk menghadapi situasi tertentu, kita butuh 
RHEMA, yaitu petunjuk Tuhan yang lebih spesifik. Berita 
baiknya, Tuhan LEBIH DARI bersedia untuk memberikan 
rhema-Nya kepada kita yang berseru kepada-Nya. Kita 
hanya perlu datang pada Tuhan, berdoa dan meminta 
petunjuk-Nya, maka Tuhan akan memberikan rhema 
yang memang spesial dan tepat sesuai dengan 
kebutuhan kita, sehingga kita akan mampu membuat 
keputusan yang bijaksana dan mendatangkan damai 
sejahtera. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
KEPUTUSAN mengikuti RHEMA adalah keputusan yang 
kita ambil sesuai 
dengan PETUNJUK TUHAN secara SPESIFIK. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang lebih sering menjadi dasar pengambilan 

keputusan Anda selama ini?  
2. Pernahkah Anda mendapat rhema dari Tuhan dan 

mengambil keputusan berdasarkan rhema tersebut? 
Apa hasil yang Anda dapatkan? 

3. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan rhema 
dari Tuhan? Ceritakan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, Engkau tidak 
pernah menolak kami yang datang meminta petunjuk-

Mu. Dengan murah hati Engkau menunjukkan jalan-
jalan-Mu dan dengan sabar memberi kami pengertian 

sehingga kami dapat menangkap kehendak-Mu. 
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 103-104 

1 Korintus 2 

 



28 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PETUNJUK TUHAN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 86:11 Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya 
TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; 
bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. 
 
Sore itu Nindya merenung di dapur sambil 
mendengarkan khotbah Bpk. Pdt. Obaja di Radio 
Elshadday FM. Ia mendengarkan dengan saksama setiap 
firman yang diberikan, dan bertanya-tanya bagaimana 
caranya untuk membesarkan usaha kuliner keluarganya 
di masa pandemi ini. Nindya sudah berpikir keras 
selama beberapa waktu, tetapi tidak mendapatkan 
jawaban. Selama mendengarkan khotbah, ia pun 
berdoa dan berseru kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba, Roh 
Kudus menggerakannya untuk mencatat semua yang ia 
butuhkan dan mendoakannya. Ia percaya, Tuhan akan 
menyediakan semua kebutuhan bisnisnya tepat pada 
waktunya. Benar saja, Tuhan selalu menuntun Nindya 
dalam memasak menu baru, bahkan menu itu menjadi 
top selling di usahanya. 
 
Nindya adalah seorang wanita biasa, tetapi menjadi luar 
biasa karena ia meletakkan petunjuk Tuhan sebagai 



pedoman dalam setiap langkah hidupnya. Hal ini seturut 
dengan yang tertulis pada Mazmur 86:11, bahwa 
petunjuk Tuhan adalah yang terutama dalam setiap 
pengambilan keputusan. Mungkin saat Tuhan 
memberikan petunjuk-Nya, hal tersebut tak selalu 
mudah bagi kita karena tak sesuai dengan keinginan hati 
ataupun logika kita. Itu sebabnya, pemazmur meminta 
kepada Tuhan agar hatinya dibulatkan untuk dapat 
hidup dalam kebenaran-Nya.  
 
Ya, kita perlu menyadari, ketika hati kita fokus kepada 
Tuhan, kita akan selalu hidup dalam kebenaran-Nya dan 
terus dalam tuntunan-Nya. Saat kita diperhadapkan 
pada berbagai pilihan atau bahkan tidak tahu harus 
berbuat apa, adalah bijak untuk meletakkan petunjuk 
Tuhan sebagai yang terutama atas pengambilan 
keputusan dalam hidup kita. Hal ini supaya bukan 
keinginan kita yang muncul, tetapi semata-mata 
keinginan Tuhanlah yang kita dahulukan. Sebab pada 
akhirnya, petunjuk Tuhanlah yang membuat kita hidup 
sesuai dengan rencana Allah yang terbaik bagi kita. 
Dengan taat dan setia, kita pun akan masuk dalam 
perjanjian damai-Nya dan hidup dalam berkat serta 
anugerah-Nya yang luar biasa atas kita. 
 
RENUNGAN 
Biasakan diri untuk mencari PETUNJUK TUHAN sebelum 
MENGAMBIL KEPUTUSAN. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah bingung dalam mengambil 

keputusan? Langkah pertama apa yang Anda 
lalukan? 

2. Apa yang Anda lalukan dalam mencari petunjuk 
Tuhan? 

3. Apa yang perlu kita lalukan agar petunjuk Tuhan 
diperoleh dengan hati yang legawa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas banyak hal yang membuat 
kami lebih peka dan taat akan petunjuk firman-Mu. 
Sebab kami percaya, saat kami meletakkan Engkau 
sebagai pedoman pengambil keputusan, berkat-Mu 
akan terus Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 105-106 

1 Korintus 3 

 


