


23 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
CARA UNTUK TIDAK TENGGELAM DALAM BEBAN 

YANG BERLEBIHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. 
 
Alkisah di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri raja 
yang tidak pernah membuang barang-barangnya, 
sekalipun sudah tidak pernah lagi dipakainya. Ketika 
usianya sudah delapan belas tahun, mainannya saat ia 
berumur lima tahun pun masih disimpannya semua. Tak 
ayal, kamarnya sangat penuh dengan tumpukan barang-
barang. Putri itu tidak pernah mengizinkan dayang-
dayangnya atau bahkan orangtuanya untuk membuang 
satu benda pun dari kamarnya. Ia ingin menyimpan 
semuanya sebagai kenang-kenangan. 
 
Suatu hari, sang raja mau memindahkan istananya ke 
sebuah kota yang baru saja diambil alih olehnya. Mau 
tak mau, si putri juga harus ikut berpindah. Namun 
karena tidak rela meninggalkan semua barang-
barangnya, ia pun bersikeras membawa serta 
semuanya. Awalnya, kapal yang dinaiki keluarga 



kerajaan itu dapat berlayar dengan baik. Akan tetapi, di 
tengah perjalanan, saat ombak yang besar menerjang 
dan air mulai masuk, kapal itu mulai oleng. Dengan 
sigap, kapten kapal segera memerintahkan seluruh 
awaknya untuk membuang ke laut segala benda-benda 
yang tidak penting untuk mengurangi muatan kapal 
supaya kapal itu tidak tenggelam. Setelah sekian banyak 
peti barang-barang dilempar ke laut, perlahan kapal itu 
pun mulai stabil sehingga dapat berlayar kembali 
dengan aman. 
 
Kalau kita renungkan kisah di atas, terkadang kita juga 
sama seperti putri itu. Banyak dari kita yang menjalani 
hidup dengan membawa berbagai luka lama. Kepahitan, 
kekecewaan, kesedihan, dan trauma dari masa lalu 
masih saja kita simpan dan mengikuti kita ke mana-
mana. Tanpa kita sadari, situasi tersebut perlahan-lahan 
menenggelamkan kita dan menghalangi kita untuk 
mencapai tujuan hidup dari Tuhan. Oleh sebab itu, 
Tuhan ingin kita menanggalkan segala beban dan dosa 
yang merintangi kita. Karena ini adalah waktunya kita 
untuk bangkit. Berhentilah menatap masa lalu dan 
layangkanlah padangan kita hanya kepada Tuhan. 
Serahkan segala beban yang begitu meletihkan hati kita, 
sehingga Tuhan dapat melepaskan kita dari segala 
beban-beban yang tidak perlu dan tidak ada lagi yang 
bisa menenggelamkan hidup kita. 
 



RENUNGAN 
Jangan sampai hidup kita TENGGELAM karena BEBAN 
YANG BERLEBIHAN.  
 
APLIKASI 
1. Adakah beban dan dosa yang selama ini 

menghimpit Anda? 
2. Menurut Anda, hal apa yang membuat kita sulit 

menanggalkan segala beban dalam hidup kita? 
3. Apakah komitmen yang akan Anda buat untuk 

menanggalkan segala beban dan dosa itu? 
Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah 
menyadarkan kami. Mampukan kami, ya Tuhan, 

supaya kami dapat menanggalkan segala beban yang 
selama ini menghimpit kami. Kami percaya bahwa 

bersama dengan-Mu kami bisa melewati semuanya. 
Kami tidak akan menjadi tenggelam, tetapi sebaliknya 
kami akan bangkit bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 36-38 

Matius 10:21-42 

 



24 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KETIDAKKONSISTENAN BISA MEMBUAT HIDUP KITA T

ENGGELAM 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 30:7 Janganlah berlaku seperti nenek 
moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia 
terhadap TUHAN, Allah nenek moyang mereka, 
sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan 
seperti yang kamu lihat sendiri. 
 
Kita mungkin pernah menjumpai atau mengenal 
seseorang yang dengan mudahnya berubah pikiran. Ia 
tidak pernah bisa mempunyai satu pendirian yang tetap 
atau teguh. Hanya dengan sedikit masukan dari kiri 
kanan, ia bisa langsung mengubah keputusannya. Orang 
yang seperti ini tentulah sangat merepotkan. Kita tidak 
pernah tahu, apa yang ia katakan itu sesuatu yang pasti 
atau masih berubah-ubah lagi. Bisa jadi sekarang ia 
berkata “mau” tetapi nanti malam ia berubah pikiran 
menjadi “tidak mau”. Orang yang demikian disebut 
tidak konsisten. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk 
menaruh kepercayaan kepadanya,  dan  orang itu 
sendiri pun akan sukar untuk bisa mencapai sebuah 
kesuksesan.  
 



Sikap konsisten bukan saja sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam kehidupan 
rohani kita. Ada banyak orang ketika sedang terjepit 
masalah, datang kepada Tuhan dengan begitu banyak 
janji. Namun begitu keadaan mereka sudah dipulihkan 
Tuhan, bahkan diberkati luar biasa, mereka mulai 
sombong dan berubah setia. Mereka lupa pada janji-
janji dan komitmennya kepada Tuhan. Tak heran jika 
mereka diangkat Tuhan sesaat saja lalu tenggelam 
kembali, sebab Tuhan tidak bisa memberikan 
kepercayaan-Nya kepada mereka.  
 
Ya, bukan karena kita tidak mampu menerima berkat 
Tuhan, tetapi ketidakkonsistenanlah yang sering kali 
membuat hidup kita tenggelam. Kita mungkin sangat 
cakap bekerja, kita pandai mengelola keuangan, kita 
pun punya bakat dan talenta, tetapi semua itu akan sia-
sia jika tidak dibarengi dengan sikap yang konsisten. 
Dengan selalu melayangkan mata kepada Tuhan, belajar 
bertekun, tidak berubah setia, dan taat kepada Tuhan 
dalam segala keadaan, maka kita akan menjadi orang 
yang tidak bisa ditenggelamkan. Keadaan boleh sangat 
tidak menguntungkan, sepasukan masalah datang 
menyerbu, dan gelombang krisis menghantam silih 
berganti, tetapi tangan Tuhan yang kuat menopang kita 
agar tetap di atas, sehingga kita tidak akan pernah 
berakhir dalam keadaan tenggelam. (PF) 
 



RENUNGAN 
Bukan KETIDAKMAMPUAN, terkadang yang akhirnya 
membuat hidup kita TENGGELAM adalah 
KETIDAKKONSISTENAN.  
 
APLIKASI 
1. Seperti apakah arti konsisten bagi Anda? 
2. Sudahkah Anda menjadi orang yang konsisten? 

Mengapa demikian? 
3. Apa komitmen Anda tentang konsisten kepada 

Tuhan, supaya Anda menjadi orang yang tidak bisa 
ditenggelamkan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami selama ini kurang 
konsisten kepada-Mu, jika kami masih mudah berubah 
setia dan melupakan komitmen kami kepada-Mu. Kami 
akan terus belajar setia dan konsisten, seperti Engkau 

setia dan konsisten menyertai kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 39-40 

Matius 11 



25 AGUSTUS 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TENGGELAM SESAAT UNTUK NAIK LEBIH CEPAT LAGI 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:7 Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan 
engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar Aku 
mengambil engkau kembali. 
 
Katapel adalah sebuah permainan sederhana yang bisa 
dimainkan siapa saja dan kapan saja. Walau di beberapa 
negara, ketapel dibuat dengan bahan yang berbeda-
beda, tetapi konsep memainkannya tetaplah sama. 
Katapel memiliki beberapa elemen yang berfungsi 
untuk melempar sesuatu sejauh mungkin. Untuk bisa 
berfungsi dengan baik, katapel harus memiliki masa dan 
berat batu dengan seimbang, agar lebih jauh 
lemparannya. Elemennya sendiri terdiri dari penyangga 
kayu yang berbentuk menyerupai huruf "Y", dan di 
antara dua titik huruf "Y" tersebut bersangga dua tali 
kuat yang telah diikat dua sisinya dengan seutas bahan 
kulit yang siap melempar batu ke titik sasaran. 
 
Jika kita analogikan elemen katapel ini dengan hidup 
manusia, kayu berbentuk huruf "Y" itu adalah diri kita. 
Talinya adalah proses perjalanan hidup kita. Seuntai 
kulit bahan dengan batu itu adalah beban hidup atau 



permasalahannya. Semakin rendah titik dalam hidup 
maka akan semakin tinggi lambungannya. Sama seperti 
ketapel. Ketika kayu pegangannya kuat, tali yang ditarik 
semakin rendah, maka lemparan batu akan semakin 
melambung tinggi dan jauh. 
 
Ketika kita cukup kuat untuk menghadapi masa 
terendah dalam hidup, maka lambungan diri kita akan 
semakin tinggi. Karena di balik pribadi kuat yang sudah 
melewati titik terendah, maka kita akan siap untuk 
melangkah lebih tinggi dari sebelumnya. Angkat 
pandangan kita dan fokuslah kepada Tuhan. Apa pun 
yang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah 
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita diizinkan 
untuk menghadapi badai dan tenggelam, yakinlah 
bahwa itu hanya untuk sesaat saja. Semata-mata untuk 
mempersiapkan kita untuk naik lebih cepat dan lebih 
tinggi lagi, sampai kita tidak lagi bisa ditenggelamkan 
oleh berbagai macam masalah hidup. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita DIIZINKAN TUHAN TENGGELAM, biarlah itu 
hanya SESAAT dan semata-mata untuk mempersiapkan 
kita NAIK LEBIH CEPAT lagi.   
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda merasa hidup Anda sedang 

tenggelam? Apa yang Anda rasakan? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan kita 

tenggelam untuk mempersiapkan kita naik lebih 
cepat lagi? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar tetap 
dapat bertahan ketika Tuhan izinkan untuk 
tenggelam sesaat? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan 

dan kemurahan-Mu. Kami melihat bagaimana 
perbuatan baik-Mu yang begitu berlimpah bagi kami. 
Ajar kami untuk tetap memandang-Mu, karena kami 
yakin Engkau senantiasa mempersiapkan kami untuk 

naik lebih cepat dari sebelumnya. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami bedoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 41-42 
Matius 12:1-23 



26 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA AGAR TIDAK TENGGELAM DALAM BEBAN 

YANG BERLEBIH 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:23-24 aku berlaku tidak bercela di hadapan-
Nya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu 
TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan 
kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di 
depan mata-Nya. 
 
Thomas Alva Edison. Masa kecilnya dipenuhi dengan 
nilai buruk saat bersekolah. Bahkan ia sampai harus 
dikeluarkan dari sekolahnya, sehingga ibunya terpaksa 
mengajarinya sendiri di rumah. Tak disangka, Edison 
kecil justru dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa 
dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah 
sendiri. Tahun 1874, Edison membuat bengkel ilmiah 
yang besar dan yang pertama di dunia. Pengalaman 
bekerja sebagai operator telegraf mendorongnya untuk 
menciptakan mesin telegraf baru yang lebih baik. 
Namun kebakaran besar memusnahkan Edison 
Industries beserta sebagian besar karyanya.  
 
Tiga minggu setelah kebakaran itu, Edison mampu 
bangkit lagi dan menciptakan fonograf yang pertama. 



Selanjutnya ia menciptakan lampu listrik, kemudian 
proyektor, dan masih banyak lagi. Memegang 1.093 hak 
paten atas namanya, Edison adalah seorang pencipta 
paling produktif. Thomas Alva Edison boleh 
ditenggelamkan gurunya dengan dikeluarkan dari 
sekolah, tetapi kepandaiannya justru semakin 
menonjol. Kebakaran besar menenggelamkan 
perusahaan dan karyanya, tetapi Edison malah semakin 
sukses dan menghasilkan karya yang spektakuler.  
 
Tidak berbeda jauh dari kisah Edison, Daud adalah 
seorang yang tidak bisa tenggelam karena masalah-
masalah pelik yang dihadapinya. Berkali-kali ia 
menghadapi bahaya maut, nyawanya diincar para 
musuhnya, Saul pun mengejarnya. Namun setiap 
kalinya, Tuhan melepaskannya. Semua itu karena Daud 
menjaga perbuatannya sesuai dengan perintah Tuhan. 
Ia bahkan tidak menyentuh Saul yang diurapi Tuhan 
ketika kesempatan itu datang kepadanya. Tidaklah 
heran bila perkenanan Tuhan selalu ada atasnya dan 
Daud selalu diangkat semakin tinggi dan tinggi lagi. Oleh 
karena itu, jika kita rindu tidak mudah tenggelam dalam 
beban dan masalah, layangkanlah mata kepada Tuhan 
dan milikilah hidup yang benar, murni, dan 
berintegritas. Persoalan apa pun tidak akan membuat 
kita tenggelam, tetapi masalah dan pencobaan itu 
malah akan menjadi batu loncatan bagi kita sehingga 
kita muncul sebagai pemenang. 



 
RENUNGAN 
Rahasia orang yang hidupnya TIDAK BISA TENGGELAM 
adalah hidup BENAR, MURNI, DAN BERINTEGRITAS.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kehidupan yang benar, 

murni, dan berintegritas? 
2. Menurut Anda, mengapa hidup benar, murni, dan 

berintegritas menjadi rahasia agar hidup tidak 
mudah tenggelam atas beban hidup kita? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar kita 
menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah 
tenggelam? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya apa pun situasi yang 

sedang kami hadapi saat ini adalah rencana-Mu yang 
terbaik bagi kami. Ajar kami agar dapat memiliki hidup 

benar, murni, dan beritegritas Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 43-45 
Matius 12:24-50 



27 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERLINDUNGAN TUHAN ATAS ORANG BENAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 14:32 Orang fasik dirobohkan karena 
kejahatannya, tetapi orang benar mendapat 
perlindungan karena ketulusannya 
 
Percayakah Anda bahwa jika Tuhan di pihak kita, maka 
tidak ada yang bisa melawan kita? Namun untuk berada 
di satu pihak dengan Tuhan, dibutuhkan sikap hati, 
pemikiran, dan perbuatan yang sejalan dengan 
kebenaran yang Tuhan ajarkan. Saat itulah kita akan 
menjadi orang benar di hadapan Tuhan yang pastinya 
membuat backup Tuhan nyata dalam hidup kita. 
 
Itulah yang dialami oleh Daud. Kita tahu bagaimana 
Daud sungguh-sungguh membangun dirinya untuk 
berada satu pihak dengan Tuhan. Tangan yang tidak 
tampak pun selalu ada untuk mem-backup Daud dan 
tidak membiarkannya celaka. Ketika ia ada di rumah 
ayahnya dengan perlakuan yang tidak adil, mungkin 
Daud pernah merasa lemah. Namun sebagai orang 
benar, ia tahu bahwa Tuhannya tidak pernah 
meninggalkannya. Ketika Daud ada dalam pengejaran 
Saul, ia pun selalu diluputkan. Karena sebagai orang 



benar, ia mengerti bagaimana tetap menjaga hati dan 
tidak melawan Saul sebagai otoritasnya. Itu jugalahlah 
yang membuat iblis tidak bisa menggoyahkannya. 
Bahkan ketika Daud jatuh dalam dosa bersama 
Batsyeba, ia bisa segera bangkit. Karena sekali lagi,  
sebagai orang benar, Daud tahu ada pengampunan yang 
disediakan saat ia sungguh-sungguh membereskan 
dosanya di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa, menjadi 
orang benar membuat hidup Daud tidak bisa 
ditengelamkan.  
 
Hal yang sama pun berlaku atas kita semua. Percayalah 
bahwa jika kita bisa berada di pihak Tuhan dengan cara 
menjaga hidup tetap benar di mata-Nya, tangan Tuhan 
akan selalu ada untuk mem-backup kita. Memang jika 
dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu untuk 
tetap menjadi orang benar. Namun ketika kita 
melayangkan mata kepada Tuhan dan berjalan 
bersama-Nya, pasti kita akan dimampukan untuk 
memiliki hidup yang semakin dibenarkan di hadapan-
Nya. Saat itulah kita akan merasakan perlindungan-Nya 
sempurna dalam hidup kita. Karena kebenaran-Nyalah 
yang menjadi benteng yang kuat, yang menjagai dan 
melindungi hidup kita, sehingga kita tidak bisa 
ditenggelamkan oleh apa pun juga. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan selalu MELINDUNGI orang benar dari CELAKA.  



APLIKASI 
1. Hal apakah yang paling sering membuat Anda 

mudah dirobohkan dan menjadi lemah? 
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya selama ini? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk terus 

memperjuangkan hidup benar di dalam Tuhan 
supaya Anda memiliki hidup yang semakin kuat? 
Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami tahu kekuatan kami terbatas untuk bisa 
tetap menjaga hidup benar di hadapan-Mu. Kami 

butuh kekuatan-Mu untuk memampukan kami. Karena 
kami sungguh percaya bahwa siapa yang ada di dalam 

kebenaran-Mu, ia akan memiliki hidup yang tidak 
mudah ditenggelamkan. Dan kami rindu, memiliki 
kehidupan yang kuat sehingga nama-Mu semakin 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 46-48 

Matius 13:1-30 

 

 

 

 



28 AGUSTUS 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENIKMATI TERANG DI TENGAH KEGELAPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 112:4 Di dalam gelap terbit terang bagi orang 
benar; pengasih dan penyayang orang yang adil 
 
Kejadian yang paling cocok menggambarkan situasi 
dunia saat ini adalah tulah ke-9 yang turun atas bangsa 
Mesir di zaman Musa. Alkitab mencatat gelap gulita 
meliputi seluruh tanah Mesir selama tiga hari (Kel. 
10:21-23). Tidak ada orang yang dapat melihat 
temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari 
tempatnya selama itu. Akan tetapi, bagi orang Israel, 
ada terang di tempat kediamannya. Jelas ini adalah satu 
jenis terang yang supernatural dan secara khusus 
dikaruniakan Tuhan kepada umat-Nya. 
 
Demikian pula bagi kita yang menurut firman Tuhan 
merupakan keturunan Abraham atau Israel rohani. Kita 
juga beroleh kasih karunia untuk tetap menikmati 
terang Tuhan dalam kondisi dunia yang gelap saat ini. 
Itulah yang gereja kita alami sejak tahun lalu. Dunia 
boleh ada dalam kegelapan, tetapi terang kemuliaan 
Tuhan justru terbit dalam hidup kita. Banyak jemaat 



yang bersaksi, justru di tengah kegelapan, dalam krisis 
dan pandemi, mereka mengalami mujizat yang tidak 
masuk akal. Itu sebabnya, ayat rhema hari ini  menjadi 
jaminan bahwa kita, orang-orang yang dibenarkan 
dalam Kristus, bisa tetap berjalan maju dalam segala 
kondisi dan keadaan. Saat dunia ini sedang terang, atau 
remang-remang, bahkan gelap sekalipun, tetap saja kita 
bisa terus berjalan maju dalam rencana Tuhan. 
 
Mari responi firman Tuhan ini dengan terus 
membangun Pondok Daud lebih sungguh-sungguh lagi 
dengan pertolongan Roh Kudus. Layangkan mata 
kepada Tuhan dan bangunlah hubungan pribadi yang 
dekat dengan-Nya. Maka kita akan menikmati terang 
Tuhan yang akan menuntun langkah kaki kita dalam 
kegelapan, sehingga hidup kita tidak bisa 
ditenggelamkan dan kita akan sampai pada rencana 
Tuhan yang penuh kemuliaan oleh kasih karunia-Nya! 
 
 
 
RENUNGAN 
Orang benar akan tetap MENIKMATI TERANG di tengah 
KEGELAPAN.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang dapat membuat kita larut tenggelam 

dalam dunia yang gelap? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

tetap menikmati terang di tengah kegelapan? 
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat 

menerima terang di tengah kegelapan tersebut? 
Renungkan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga urapi mata rohani kami agar dapat 

melihat terang-Mu yang ajaib menyinari setiap 
langkah kami ke depan. Roh Kudus, tuntun kami untuk 

semakin mengenal dan bersekutu intim dengan-Mu. 
Sehingga, di mana pun kami berada, di tempat 

tergelap sekalipun, kami tetap dapat menikmati 
terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 49-50 

Matius 13:31-58 

 

 

 

 

 



29 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 143:10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, 
sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu 
menuntun aku di tanah yang rata! 
 
Meskipun hari libur, Reno masih saja sibuk mengerjakan 
tugas-tugas kantornya. Waktu kerja Reno memang tidak 
penuh seperti sebelumnya, karena kebijakan kantornya 
yang menjalankan ‘bekerja dari rumah’. Akan tetapi, 
hari itu ponselnya seakan tidak berhenti berbunyi, dan 
Reno pun penasaran akan pesan teks yang masuk di 
grup WhatsApp kantornya. Rupanya, ada permintaan 
dari kantor pusat untuk mengirimkan laporan 
pencapaian dalam pekerjaan masing-masing. Tentu saja 
teman-teman Reno bingung harus menulis apa, karena 
sebagian mereka bekerja hanya untuk mencari uang 
tanpa memikirkan inovasi atau hasil dari pekerjaannya. 
 
Reno yang merasa sudah banyak mencapai keberhasilan 
dalam pekerjaannya segera menuliskannya dalam 
pesan teks. Namun, alih-alih mendapatkan pujian dari 
atasannya, Reno justru dimarahi dan dianggap hanya 
mencari muka saja. Padahal menurut Reno, ia selalu 



berusaha jujur, bekerja dengan benar di kantornya, dan 
tidak melakukan kecurangan seperti yang teman-
temannya lakukan. Meskipun diperlakukan demikian, 
Reno tidak merasa sakit hati dan tetap menghormati 
atasan serta teman-temannya. Ia tetap memegang 
prinsip dalam bekerja bahwa Tuhan tetap yang utama. 
 
Sadar atau tidak, sebagai anak Tuhan, hidup kita selalu 
menjadi sorotan. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, 
maka dunia akan memberikan penilaian negatif. 
Namun, ketika kita hidup benar, jujur, dan tulus, 
terkadang dunia menganggap kita hanya mencari muka 
saja. Karena orang dunia pada umumnya melakukan 
yang demikian. Meskipun begitu, tetaplah memegang 
prinsip untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. 
Jangan terbawa arus dunia dalam pergaulan yang salah, 
pola kerja yang tidak jujur, ataupun kebohongan dalam 
rumah tangga. Memang sulit jika kita berjalan sendiri, 
tetapi saat kita penuh dengan Roh Kudus, Dia akan 
memampukan kita untuk bisa mengalahkan semua 
godaan dan tetap bisa hidup penuh dengan integritas. 
Oleh karena itu, layangkan mata kepada Tuhan dan 
mulailah bangun hubungan dengan Roh Kudus sehingga 
hidup kita tidak bisa ditenggelamkan oleh godaan dunia 
yang semakin gelap saat ini. (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Bersama ROH KUDUS, kita dimampukan untuk HIDUP 
BENAR di tengah dunia yang sedang berada DALAM 
KEGELAPAN.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah membangun hubungan yang 

intim dengan Roh Kudus? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa saat Anda Bersama Roh Kudus, Anda bisa 
hidup benar di tengah dunia yang gelap ini? 

3. Bagaimana cara Anda membangun hubungan 
dengan Roh Kudus? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau selalu berjalan bersama-Mu, 
melewati setiap bagian kehidupan kami. Kami mau 

selalu hidup benar dan tidak terbawa arus dalam dunia 
yang semakin gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluran 1-3 

Matius 14:1-21 


