


29 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TAKLUKAN KETAKUTAN DAN MILIKI DAMAI 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 
besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang 
menghibur aku. 
 
Alkisah, ada seekor burung yang sangat mahal 
harganya. Yang menjadi keunggulan burung tersebut 
adalah kicauan dan bulunya. Ia memiliki kicauan 
termerdu dan juga memiliki bulu terindah. Karena 
merupakan burung istimewa, maka oleh si pemilik, 
burung tersebut diletakkan dalam sebuah sangkar yang 
istimewa. Jeruji sangkarnya sendiri terbuat dari besi 
baja berlapis, sehingga tidak akan ada kucing maupun 
tikus yang bisa merusak bahkan memakan burung 
tersebut. Karena ia juga memelihara seekor kucing, ia 
pun membuat sangkar sedemikian rupa agar burung 
kesayangannya aman. 
 
Suatu hari, saat si pemilik pergi ke luar rumah, si kucing 
melompat naik ke atas lemari hendak menggapai ke 
dalam sangkar burung. Si burung yang melihatnya, 
langsung ketakutan setengah mati. Ia melompat ke sana 



kemari berusaha untuk menghindari terkaman si kucing. 
Ia lupa jika si pemilik sudah membuat sangkarnya 
seaman mungkin dan memastikan ia tidak akan terluka 
karena terkaman kucingnya. Pada akhirnya, ketakutan 
dan pikiran-pikiran negatifnya sendiri yang membuat si 
burung lemas dan menggelepar di dasar sangkar.  
 
Pernahkah Anda mendengar sebuah kutipan yang 
berbunyi "Tantangan terbesar kita bukanlah apa yang 
ada di depan mata kita, melainkan apa yang ada di 
pikiran kita”? Ya, kutipan tersebut cukup 
menggambarkan apa yang kita alami sehari-hari. Kita 
bisa saja menertawakan si burung karena 
kebodohannya, tetapi sadarkah Anda bahwa 
sebenarnya kita pun terkadang juga sama seperti 
burung itu? Sering kali saat menghadapi sebuah 
permasalahan dalam hidup, alih-alih meminta hikmat 
Tuhan, kita justru malah sibuk panik sendiri. Pikiran kita 
mulai berkecamuk dengan hal-hal yang negatif yang kita 
takutkan akan menimpa kita, sehingga malah membuat 
kita salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. 
Oleh sebab itu, tangkap setiap rhema gereja di bulan ini 
dan mulai melangkah untuk menaklukkan ketakutan 
kita, maka perjanjian damai itu akan sungguh tergenapi 
dalam hidup kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
Kita harus bisa MENAKLUKKAN KETAKUTAN kita jika 
ingin MEMILIKI DAMAI. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang selama ini menjadi 

ketakutan Anda? Renungkan! 
2. Bagaimana sikap Anda selama ini dalam menghadapi 

dan melawan ketakutan Anda? 
3. Menurut Anda, apakah yang seringkali menjadi 

penghalang bagi Anda dalam menaklukkan 
ketakutan Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Engkau tidak 

memberikan kepada kami roh ketakutan melainkan roh 
yang membawa damai. Ajar kami untuk dapat 

melawan segala ketakutan yang ada dalam pikiran 
kami dan menaklukkannya di bawah kaki-Mu, dengan 

terus-menerus memperkatakan firman Allah yang 
hidup. Sehingga damai sejahtera yang melampaui akal 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 107-109 

1 Korintus 4 



30 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENAKLUKKAN KETAKUTAN PADA HAL-HAL YANG TI

DAK NYATA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 27:1 Dari Daud. TUHAN adalah terangku dan 
keselamatanku, 
kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah 
benteng hidupku, terhadap 
siapakah aku harus gemetar? 
 
Hari esok adalah impian, kemarin adalah kenangan, 
dan hari ini adalah kenyataan. Ungkapan bijak ini 
mungkin pernah kita dengar atau kita baca, tetapi 
untuk bisa sungguh-sungguh memahami dan 
mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, 
tidaklah mudah untuk melakukannya. Sebagai manusia 
yang dikaruniai akal budi, kita semua memiliki daya 
imajinasi. Dengan imajinasi ini, manusia bisa 
mengembangkan sesuatu yang sederhana menjadi 
lebih bernilai dalam pikirannya. Namun jika imajinasi 
ini tidak kita kendalikan, kita akan mulai 
membayangkan hal-hal yang membuat kita takut dan 
kehilangan damai sejahtera.  
 



Ingatlah bahwa imajinasi adalah sesuatu yang tidak 
nyata. Kita terkadang stres karena mengambil 
tanggung jawab untuk hal-hal yang tidak bisa kita 
kendalikan atau sudah berpikir terlalu jauh mengenai 
berbagai hal. Padahal, jika secara jujur mau 
merenungkannya, kebanyakan apa yang kita takutkan, 
jarang sekali menjadi kenyataan. Adalah suatu 
pemborosan hati dan energi untuk terlalu khawatir 
memikirkan hal-hal yang tidak kita ketahui dan belum 
tentu terjadi, padahal kita bahkan tidak tahu apa yang 
akan terjadi beberapa menit ke depan.  
 
Hari ini, saat ini, adalah sesuatu yang NYATA. Kita 
sedang hidup dalamnya dan sedang menjalaninya. Apa 
yang kita lakukan saat inilah yang akan mempengaruhi 
masa depan kita. Yang lalu biarlah berlalu, jangan 
izinkan masa lalu yang sudah tak bisa diubah membuat 
kita tidak bisa maju dan kekhawatiran akan apa yang 
ada di depan membuat kita lumpuh. Taklukkan 
ketakutan kita akan hal-hal yang tidak nyata! 
Percayalah, kita punya Allah, Benteng Keselamatan 
kita, yang turut bekerja dalam segala hal untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi-Nya. 
Dengan menyadarinya, maka damai sejahtera Allah 
akan senantiasa ada dalam hati dan pikiran kita dan 
kita pun dapat hidup dalam Perjanjian Damai-Nya. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
Taklukkan ketakutan bukan hanya pada BAHAYA YANG 
NYATA, tetapi juga 
pada HAL-HAL YANG TIDAK NYATA. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa saja yang termasuk dalam hal-

hal yang tidak nyata itu? 
2. Pernahkah Anda merasa ketakutan akan hal-hal 

yang tidak nyata? Dalam hal apakah itu? 
3. Mengapa Anda perlu menaklukkan rasa takut pada 

hal-hal yang tidak nyata dan bagaimana Anda 
melakukannya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami 
kembali untuk tidak ketakutan akan hal-hal yang tidak 

nyata dan belum tentu terjadi. Ajarkan kami untuk 
senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, ajarkan 
kami percaya sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu 
yang tak berguna dan celaka dalam rancangan-Mu 
atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 110-112 

1 Korintus 5 



31 MARET 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA MENAKLUKKAN KETAKUTAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 56:4 Waktu aku takut, aku ini percaya 
kepada-Mu; 
 
Sudah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda 
seluruh dunia. Semua negara telah berusaha maksimal 
dalam melakukan segala upaya untuk menurunkan 
angka penyebaran virus Corona, tak terkecuali di 
Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah sudah 
melaksanakan pemberian vaksin, mulai dari presiden, 
tenaga medis, tokoh lintas agama, aparat pemerintah, 
dan masyarakat lanjut usia. Bahkan pemberian vaksin 
terus berlanjut untuk masyarakat umum yang telah 
mendaftarkan dirinya secara online. 
 
Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang kontra 
terhadap upaya pemberian vaksin tersebut. Sebagian 
dari masyarakat merasa tidak percaya dengan efek dari 
vaksin tersebut dan merasa ketakutan dengan 
beberapa dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 
Terlebih dengan banyaknya berita negatif yang beredar 
seputar vaksin, baik di media sosial, televisi, maupun 
pembicaraan orang-orang sekitar. Efek ketakutan 



masyarakat yang berlebih pada vaksin justru 
memberikan dampak negatif pada mereka sendiri, 
seperti tekanan darah meninggi, merasa pusing, lemas, 
dan sebagainya.  
 
Jika kita memerhatikan kasus di atas, kita bisa 
mempelajari bahwa ketakutan dari dalam diri dapat 
memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi 
diri kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
kita untuk dapat menaklukkan rasa takut. Memang 
bukan suatu hal yang mudah, karena Daud pun juga 
pernah mengalami ketakutan. Namun dalam 
kegentarannya, ia masih dapat berkata, “Waktu aku 
takut, aku ini percaya kepada-Mu!” Inilah yang perlu 
kita teladani dari Daud, yaitu iman yang ia miliki. Dalam 
kondisi ketakutan, ia tetap percaya bahwa hidupnya 
sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Jika saat ini kita 
sedang merasakan ketakutan, mungkin takut akan 
masa depan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, dan 
sebagainya, tetaplah miliki iman bahwa dalam Tuhan 
semua akan baik-baik saja. Karena satu-satunya yang 
dapat mengalahkan ketakutan kita adalah iman kita 
sendiri. Tetap konsisten membangun hubungan pribadi 
dengan Tuhan dan tangkap setiap rhema gereja kita, 
maka saat waktu-Nya tiba, kita akan melihat Tuhan 
membuka jalan dan menyatakan Perjanjian Damai-Nya 
dalam hidup kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Rahasia untuk MENAKLUKKAN KETAKUTAN adalah 
IMAN. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja yang saat ini membuat Anda 

merasa ketakutan? 
2. Menurut Anda, bagaimana dengan memiliki iman 

saja dapat menaklukkan ketakutan kita? 
3. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil agar 

dapat memiliki iman untuk menaklukkan ketakutan 
Anda? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam 
hidup kami. Kami percaya, dalam segala keadaan 
Engkau tetap bersama kami. Ajar kami agar tetap 

dapat memiliki iman sekalipun dalam keadaan sulit. 
Sehingga, sekalipun kami belum melihat hasil akhirnya, 

kami tetap percaya bahwa Engkau pasti 
merancangkan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 113-115 

1 Korintus 6 

 



01 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TETAP PERCAYA SEKALIPUN BELUM MELIHAT 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 73:22-23 aku dungu dan tidak mengerti, 
seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di 
dekat-Mu; Engkau memegang tangan kananku. 
 
Bethany Meilany Hamilton, seorang wanita dari Lihue, 
Hawaii, sudah dikenalkan dengan papan selancar sejak 
berusia dua tahun. Pada usianya yang ke-8, ia berhasil 
menjuarai kompetisi selancar perdananya. Namun, 
menjelang akhir 2003, seekor ikan hiu berukuran lima 
meter menyerangnya dan memutuskan lengannya 
sebatas pundak. Ia kehilangan darah lebih dari 60% 
serta mengalami Hypovolemic Shock—gangguan 
jantung karena kekurangan darah. Namun kurang dari 
satu bulan, Hamilton sudah kembali ke atas papan 
selancarnya. Semangat dan kegigihannya tidak sia-sia, ia 
berhasil menjuarai ajang NSSA National Competition di 
tahun 2005, bahkan menduduki peringkat pertama di 
lebih dari lima kompetisi paska tragedi itu.  
 
Pelajaran berharga yang kita peroleh dari sosok 
Hamilton adalah keyakinan dan kegigihannya. Ia pernah 
berkata, "Berselancar membuat saya mendapat 



pelajaran hidup. Ketika Anda terbentur pada satu 
ombak, Anda harus segera bangkit, sebab Anda tidak 
tahu apa yang ada pada ombak berikutnya. Apa pun bisa 
terjadi. Apa pun." Keyakinan seperti ini juga dapat kita 
lihat pada salah satu tokoh alkitab, yaitu Abraham. Ia 
tetap yakin dan memilih percaya kepada Tuhan, dengan 
tetap berangkat meninggalkan kota tempat asalnya 
menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, sekalipun ia 
belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan atas 
hidupnya (Ibr. 11:8). 
 
Ya, iman membuat kita tetap percaya kepada Tuhan, 
sekalipun kita belum bisa mengerti apa sesungguhnya 
yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Apa pun keadaan 
kita saat ini, mungkin kita sedang menghadapi badai 
keuangan, badai rumah tangga, atau mungkin sakit-
penyakit yang tidak kunjung membaik, hari ini, Tuhan 
ingin kita tetap percaya kepada-Nya dan menguatkan 
iman kita. Jangan sampai kita menyerah hanya karena 
satu ombak. Tetaplah bangkit dan melangkah bersama 
Tuhan dalam perjanjian damai-Nya. Karena kita tidak 
tahu pada ombak berikutnya, mungkin Tuhan sudah 
menyediakan kemenangan, pemulihan, kesembuhan, 
dan hujan berkat bagi kita. Sebab kita tahu, Allah turut 
bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan 
kebaikan bagi kita semua. 
 
 



RENUNGAN 
IMAN membuat kita TETAP BISA PERCAYA kepada 
Tuhan, sekalipun BELUM BISA MENGERTI semua yang 
sedang dikerjakan-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana sikap atau respons hati Anda selama ini 

saat menghadapi permasalahan dalam hidup Anda? 
2. Sudahkah Anda memiliki iman dalam menghadapi 

badai persoalan dalam hidup Anda? Jika sudah atau 
belum, apa alasan Anda? 

3. Bagaimana supaya Anda memiliki iman dalam 
menghadapi hari-hari Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk rancangan-

rancangan terbaik-Mu bagi hidup kami. Ajar kami 
untuk tetap dapat percaya dan mengandalkan-Mu 

dalam segala kondisi kami. Karena kami tahu, Engkau 
senantiasa memegang kendali atas hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 116-118 
1 Korintus 7:1-19 



02 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DAMPAK NEGATIF KETIKA MEMILIKI ROH 

KETAKUTAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 12:25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan 
orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan 
dia. 
 
Tahukah Anda apa yang menyebabkan Musa menjadi 
pelarian di padang gurun empat puluh tahun lamanya? 
Padahal kita semua tahu bahwa Musa adalah seorang 
pangeran di Mesir dan bahkan ditakdirkan untuk 
memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di 
Mesir. Ya, salah satunya adalah karena Musa pernah 
membunuh seorang serdadu Mesir, karena ia merasa 
tidak terima saat saudara sebangsanya dianiaya oleh 
serdadu tersebut. Akibat perbuatannya, Musa dikuasai 
oleh roh ketakutan. Meski ia sudah melarikan diri ke 
padang gurun, ia selalu dikejar rasa takut dan cemas, 
bahkan membuatnya kehilangan damai dalam hati. 
 
Melalui kisah Musa, kita dapat belajar bagaimana Roh 
ketakutan dapat memberikan dampak negatif yang 
cukup besar bagi hidup kita. Bukan hanya memberikan 
rasa takut dan membuat kita kehilangan damai, tetapi 



juga dapat menghambat kemajuan kita. Roh ketakutan 
juga bukan hanya menghalangi sukacita kita, tetapi 
juga dapat menghalangi mujizat Tuhan atas hidup kita. 
Bagaimana tidak? Kita dapat melihat beberapa orang 
takut untuk melangkah melayani, sehingga sampai 
sekarang belum juga melayani Tuhan. Ada juga orang 
yang takut melangkah untuk mengambil risiko, 
sehingga hidupnya sampai sekarang mengalami 
stagnasi.  
 
Kondisi yang kita alami saat ini sangat berpotensi 
membuat kita dikuasai oleh roh ketakutan. Itu 
sebabnya, kita perlu untuk mendekat dan duduk diam 
di bawah kaki Tuhan. Karena hanya dengan mendekat 
kepada-Nya, iman kita akan semakin dikuatkan. Tanpa 
Tuhan, roh ketakutan dengan mudahnya dapat 
menguasai kita dan membuat kita kehilangan damai 
sejahtera, bahkan membungkukkan serta 
memadamkan potensi kita. Lawan ketakutan kita dan 
terus perkatakan Perjanjian Damai Tuhan yang baik 
bagi kita. Tangkap setiap rhema yang Tuhan berikan 
melalui gereja kita, konsisten mengikuti Mezbah Doa 
Pagi, Pondok Daud, dan Ibadah Minggu, sehingga tidak 
ada kesempatan bagi roh ketakutan masuk dalam 
pikiran dan hati kita. Maka kita akan melihat 
bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa 
kebangkitan-Nya dalam hidup kita. Kita akan hidup 
sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang! 



RENUNGAN 
Roh ketakutan bukan hanya MEMATIKAN damai 
sejahtera, tetapi juga MEMATIKAN POTENSI kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, hal apakah yang berpotensi 

membuat Anda dikuasai oleh roh ketakutan? 
2. Bagaimana cara Anda menaklukkan roh ketakutan 

yang sedang menguasai Anda? 
3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar roh 

ketakutan tidak memiliki kesempatan menguasai 
hidup Anda? Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan 

dan tuntunan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau 
akan memberikan keberanian bagi kami untuk dapat 
menang atas setiap roh ketakutan dalam hidup kami. 

Kami mau melangkah untuk tetap percaya bahwa 
kehendak-Mu atas hidup kami pasti yang terbaik. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 119:1-88 

1 Korintus 7:20-40 

 

 



03 APRIL 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

DAMPAK MENGAKTIFKAN IMAN KITA DI TENGAH 
KETAKUTAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:23 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah 
dan tercampaklah ke dalam laut! asal tidak bimbang 
hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya 
itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 
 
Masih ingatkah Anda dengan kisah Petrus berjalan di 
atas air? Saat itu murid-murid Yesus sedang menaiki 
perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Di tengah 
perjalanan, tiba-tiba saja datang badai dan angin 
kencang yang begitu hebat menerjang kapal mereka.  
Saat semua murid sedang ketakutan, tiba-tiba saja 
mereka melihat Yesus datang menghampiri mereka 
dengan berjalan di atas air. Dari semua murid, hanya 
Petrus yang berani meminta Yesus untuk menyuruhnya 
berjalan di atas air. Sesaat Petrus berhasil berjalan di 
atas air, tetapi ia mulai goyah dan ketakutan saat ia 
merasakan angin berhembus begitu kencang. Pada 
akhirnya, ia hampir tenggelam. Yesus pun berkata pada 



Petrus, “Hai orang yang kurang percaya, mengapa 
engkau bimbang?” (Mat. 4:31). 
 
Jika kita memerhatikan apa yang terjadi pada Petrus, 
kegagalannya bukan karena badai yang saat itu sedang 
terjadi. Juga bukan karena kuasa Tuhan yang tidak 
bekerja atas hidup Petrus. Terlebih, kita semua tahu 
bahwasanya Petrus adalah seorang nelayan, yang 
seharusnya terbiasa dengan badai dan gelombang laut. 
Kita pun dapat menyimpulkan bahwa ketakutan dan 
kebimbangan dapat menggagalkan kuasa Allah bekerja 
dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus, iman 
kita berkobar-kobar saat akan memulai. Namun saat 
maju selangkah demi selangkah dan kita mulai melihat 
tantangan, ketakutan dan kebimbangan mulai muncul 
dalam diri kita.  
 
Satu hal yang perlu kita yakini, Tuhan mengizinkan 
segala situasi yang kurang baik atau di luar kendali kita, 
untuk melatih iman kita agar senantiasa aktif. Sehingga, 
dalam segala kondisi dan situasi yang buruk sekalipun, 
kita tidak goyah dan bimbang. Karena ketika iman kita 
aktif, kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup 
kita secara luar biasa. Bahkan, mujizat besar pun pasti 
terjadi atas hidup kita. Jadi tetaplah pegang Perjanjian 
Damai Tuhan dan jangan bimbang. Aktifkan iman kita, 
dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan pastilah yang 



terbaik bagi kita. Bahwa penyertaan dan tuntunan 
Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Ketika IMAN DIAKTIFKAN, maka KUASA ALLAH bekerja 
dan MUJIZAT BESAR terjadi. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang sering kali memicu ketakutan dan 

kekhawatiran Anda dalam menghadapi situasi yang 
terjadi saat ini? 

2. Menurut Anda, mampukah kuasa Tuhan 
bermanifestasi dalam diri Anda? 

3. Bagaimana caranya supaya Anda tetap kuat dalam 
iman sehingga kuasa Tuhan benar-benar 
dinyatakan? Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, peganglah tangan kami. Kami tidak mau 
lagi hidup dalam ketakutan dan pemikiran kami 

sendiri. Kami mau berjalan bersama-Mu dengan iman 
percaya yang penuh. Karena kami rindu kuasa-Mu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 119:89-176 

1 Korintus 8 



04 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENAKLUKKAN KETAKUTAN BERSAMA TUHAN 

 
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." 
 
“Facing The Giants”, sebuah film drama Kristen dari 
Amerika Serikat yang menceritakan tentang pelatih 
sepak bola bernama Grant Taylor. Selama enam tahun 
menjadi pelatih, timnya tak pernah memenangkan satu 
pun pertandingan. Bahkan atlet binaannya banyak yang 
pergi mencari klub dan pelatih lain yang lebih baik. 
Dalam kehidupan sehari-hari pun, Grant mengalami 
krisis keuangan, masalah rumah tangga, dan belum juga 
dikaruniai anak. Semua itu membuat Grant hampir 
depresi. Namun, keadaan berubah saat ia mulai 
mengenal Tuhan yang merubah cara pandangnya 
terhadap kehidupan, termasuk dalam pola pembinaan 
para atlet sepak bola di klubnya. Grant mulai 
menanamkan nilai-nilai rohani dan menekankan kepada 
atlet-atletnya untuk terus berusaha keras. Kalah dan 
menang dalam pertandingan bukan lagi menjadi target, 
tetapi berusaha sebaik mungkin dan berserah kepada 



kehendak Tuhan. Pembaruan pola pikir tersebut 
akhirnya membuat tim mereka mampu memenangkan 
beberapa pertandingan, bahkan mengalahkan klub yang 
jauh lebih besar.  
 
Walau hanya cerita fiksi, kisah “Facing The Giants” dapat 
menjadi teladan bahwa dalam setiap usaha yang kita 
lakukan pasti akan ada kesulitan dan tantangannya. 
Namun jangan pernah menyerah. Kadang kemenangan 
atau impian kita sudah di ujung belokan. Jika kita 
berhenti dan menyerah, kita tidak akan pernah 
mencapai impian kita.  
 
Tantangan dan masalah kadang terlihat begitu besar 
bak raksasa. Kita pun jadi merasa kerdil dan tak berdaya. 
Namun seperti kisah Daud melawan raksasa Goliat. 
Jangan lihat masalah kita, lihatlah kuasa Tuhan yang 
lebih besar dari apa pun masalah kita. Daud mampu 
mengalahkan Goliat karena imannya kepada Tuhan dan 
sikap yang pantang menyerah. Karena itu, apa pun yang 
kita alami saat ini, baik itu masalah keuangan, 
kesehatan, bisnis, atau keluarga, jangan takut dan 
menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan, pegang 
Perjanjian Damai-Nya, dan teruslah berusaha. Bersama 
Tuhan, kita pasti akan mampu mengalahkan semua 
tantangan dan masalah dalam hidup kita. Amin.  

 
 



RENUNGAN 
Ketakutan membuat kita KALAH SEBELUM 
BERTANDING, taklukkanlah dan mulai MELANGKAH 
DALAM IMAN. 
 
APLIKASI 
1. Adakah saat ini Anda memiliki masalah yang Anda 

anggap benar-benar besar? Masalah apakah itu? 
2. Apa yang Anda lakukan selama ini untuk dapat 

mengatasi masalah tersebut? 
3.  Mengapa Anda perlu menaklukkan ketakutan Anda 

dan langkah-langkah nyata apa yang dapat Anda 
ambil untuk melakukannya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang 

besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua 
masalah dan beban hidup kami ke dalam tangan 
kuasa-Mu. Kami imani bahwa tidak ada satu pun 

masalah yang lebih besar dari kuasa-Mu. Karena itu, ya 
Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya kepada-

Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat dan 
pantang menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 120-122 
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