


11 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
NAIK LEVEL DALAM DIMENSI PUJIAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 40:4 Ia memberikan nyanyian baru dalam 
mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan 
melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada 
Tuhan 
 
Memuji dan menyembah Tuhan bukanlah sesuatu hal 
yang aneh bagi Larissa. Dalam kesehariannya, ia suka 
mendengarkan lagu-lagu pujian sambil ikut bernyanyi. 
Namun, langit serasa runtuh ketika ia tiba-tiba 
mengalami stroke. Larissa hanya bisa tergolek di tempat 
tidur. Ia tidak bisa berjalan, sukar berbicara, dan sulit 
menggerakkan anggota tubuhnya. Untuk menggaruk 
bagian tubuh yang terasa gatal pun Larissa 
membutuhkan pertolongan orang lain. Ia yang biasanya 
sangat aktif, kini nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. 
Depresi, kesal, sedih, frustasi, semua bercampur aduk 
dalam hati Larissa.  
 
Dalam kondisi seperti ini, memuji dan menyembah 
Tuhan adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan. 
Jangankan memuji, yang ada hati Larissa justru dipenuhi 
dengan protes dan pertanyaan, mengapa Tuhan? 



Namun suatu malam, Larissa seperti mendengar Tuhan 
berkata dengan kuatnya," Bernyanyilah!" Meski tak 
mengerti dan dengan air mata bercucuran karena 
berlawanan dengan hatinya, Larissa menaikkan pujian 
juga untuk Tuhan. Walau suaranya tidak jelas dan lebih 
mirip senandung sumbang, sepanjang malam itu Larissa 
menyanyikan pujian yang bisa ia ingat. Setelah peristiwa 
itu, kesehatan Larissa berangsur pulih dengan 
mengherankan. Ia bisa berjalan kembali, berbicara, dan 
beraktivitas dengan normal.  
 
Banyak orang yang masih berpikir bahwa puji-pujian 
hanyalah pelengkap dalam kekristenan. Tidak ada yang 
istimewa, kecuali lagu-lagu yang terkadang kita sukai 
syair dan iramanya. Bahkan ada yang menganggap puji-
pujian adalah pengisi waktu sambil menunggu jemaat 
datang berkumpul sebelum ibadah dimulai. Namun 
sepanjang bulan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada 
kita tentang mujizat penyembahan, sebab Tuhan ingin 
membawa kita naik level dalam dimensi pujian. Mari 
buka hati dan biarkan Tuhan membawa kita masuk 
dalam puji-pujian dimensi roh. Percayalah, kita akan 
melihat kuasa Allah dalam puji-pujian mulai dinyatakan 
dengan dahsyat dalam hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan ingin membawa kita NAIK LEVEL dalam DIMENSI 
PUJIAN. 



APLIKASI 
1. Apakah arti puji-pujian kepada Tuhan bagi Anda? 
2. Menurut Anda, adakah dimensi lain dari pujian? 

Dimensi apakah itu?  
3. Mengapa Tuhan ingin membawa Anda naik level 

dalam dimensi pujian?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkenan 
mengajar kami tentang kuasa dan mujizat dalam 

pujian penyembahan. Bawa kami Tuhan, masuk lebih 
dalam lagi dan mengalami Engkau secara pribadi 

melalui puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 140-142 
1 Korintus 14:1-20 

 
 

 



12 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENAIKKAN KORBAN SYUKUR 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 116:17 Aku akan mempersembahkan korban 
syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama 
TUHAN, 
 
Sering kali, ketika kita mengalami hidup berkelimpahan, 
memiliki tubuh sehat, bisnis berjalan lancar, toko 
semakin laris, mendapat bonus, beroleh kenaikan 
pangkat atau promosi, tanpa harus dikomando atau 
didorong-dorong pun mulut dan bibir kita akan dipenuhi 
ucapan syukur. Bahkan, di sepanjang jalan saat 
berkendara kita mungkin akan terus bersenandung, 
memuji, dan memuliakan Tuhan. Ya, bersyukur kepada 
Tuhan ketika menikmati masa-masa indah, 
menyenangkan, dan penuh kemenangan adalah perkara 
yang sangat mudah.  Namun, bagaimana jika kita sedang 
mengalami masa-masa sulit?   
 
Bila kita menilik Mazmur 116, kita akan mendapati 
pemazmur menghadapi ancaman maut (ay.3, 8), 
penindasan (ay.10), penipuan (ay.11). Semua itu 
membuatnya gentar dan sesak. Namun kita dapat 
membaca bahwa Mazmur ini berisikan doa ucapan 



syukur dan tekad seseorang yang melalui pengalaman 
iman yang mendalam. Pengalaman tersebut pun 
membuahkan pengakuan "Aku mengasihi Tuhan," dan 
komitmen "Seumur hidupku aku berseru kepada-Nya." 
Itulah sebabnya pemazmur mengatakannya sebagai 
“korban syukur”.  
 
Kata  'korban'  selalu identik dengan 
penderitaan.  Prinsip korban selalu berarti mengalami 
suatu kerugian atau kehilangan 
sesuatu.  Mempersembahkan korban syukuran kepada 
Tuhan berarti dengan sukarela mempersembahkan puji-
pujian dan memuliakan nama Tuhan meski berada di 
situasi yang tidak mendukung. Seperti:  kehilangan, 
tertekan, menderita, dirundung malang, berdukacita, 
sakit, krisis, atau berkekurangan, yang secara manusia 
menjadikan alasan kuat untuk bersedih dan 
merintih. Jadi, dengan kata lain, kita memaksa hati dan 
bibir kita untuk memuji Tuhan meski sambil 
mencucurkan air mata. Sikap seperti inilah yang akan 
menarik mujizat penyembahan atas hidup kita. 
 
RENUNGAN 
SACRIFICIAL PRAISE merupakan pujian yang kita 
naikkan sebagai KORBAN yang kita PERSEMBAHKAN 
kepada Tuhan. 
 
 



APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu menaikkan sacrificial praise?  
2. Mengapa Tuhan berkenan atas sacrificial praise? 
3. Bagaimana Anda bisa menaikkan sacrificial praise di 

tengah-tengah kondisi yang menyulitkan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur Engkaulah Tuhan 

kami.  
Engkau sungguh Allah yang mengerti dan memahami 

segala keadaan kami. Kami percaya, Engkau tidak 
pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi 
tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan akan 

bersegera mengangkat kami dari segala permasalahan 
kami. Sehingga kami pun boleh memuliakan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 143-145 

1 Korintus 14:21-40 

 

 

 

 

 



13 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGUBAH HINAAN MENJADI PEMBELAAN YANG 

AJAIB 

 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 6:22 bahkan aku akan menghinakan diriku 
lebih dari pada itu; engkau akan memandang aku 
rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan 
yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku 
mau dihormati.” 
 
Bukannya ikut memuji Tuhan, Mikhal, istri Daud justru 
menghina suaminya yang sedang menari-nari dengan 
segenap hati dan kekuatan di hadapan Tuhan. Mikhal 
yang lebih mengutamakan gengsi memandang rendah 
Daud. Ia menuding Daud tidak menjaga harga dirinya 
sebagai raja orang Israel (2 Sam. 6:20). Sikap Daud yang 
membiarkan dirinya dihina oleh Mikhal dan memilih 
untuk terus memuji Tuhan, mengubah hinaan itu 
menjadi korban pujian yang  mendatangkan 
pembelaan ajaib dalam hidupnya. Alkitab pun 
mencatat, Mikhal menjadi wanita mandul hingga akhir 
hidupnya (2 Sam. 6:23). 
 
Di zaman ketika lebih banyak orang yang lebih 
mengutamakan gengsi seperti Mikhal, memuji Tuhan di 



depan umum pastilah bukan hal yang mudah  bagi kita, 
anak-anak Tuhan. Jangankan saat berada di tempat 
umum, kadang saat mengikuti ibadah di gereja, ada 
saja orang-orang yang merendahkan ketika kita 
melompat-lompat dengan antusias sewaktu memuji 
Tuhan. Situasi tersebut terkadang membuat kita 
menjadi canggung atau malu ketika hendak 
mengekspresikan diri saat memuji Tuhan. Padahal, hal 
inilah yang menjadi kesukaan Tuhan, ketika kita 
memuji-Nya dengan segenap hati dan kekuatan kita. 
 
Sama seperti Daud yang memilih untuk terus memuji 
Tuhan sekalipun dihina, marilah kita mengikuti teladan 
dari orang yang berkenan di hati Tuhan ini. Teruslah 
memuji Tuhan meskipun dalam penghinaan. Teruslah 
memuji Tuhan meskipun banyak yang menjauhi. 
Teruslah memuji Tuhan meskipun harus kehilangan 
sesuatu yang berharga. Percayalah, setiap pujian kita 
itu merupakan sacrificial praise di hadapan Tuhan yang 
akan mendatangkan mujizat penyembahan dalam 
hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan menyatakan PEMBELAAN YANG AJAIB 
saat kita menaikkan PUJIAN sekalipun dalam 
PENGHINAAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kita harus terus memuji 

Tuhan meskipun kita dihina? 
2. Apa janji Tuhan buat kita bila kita terus menaikkan 

pujian sekalipun dalam penghinaan? 
3. Apa yang akan Anda lakukan bila ada yang 

menghina saat Anda memuji Tuhan di depan 
umum? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk mujizat 

penyembahan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. 
Ampuni kami yang kadang masih gengsi untuk memuji-
Mu saat kami berada di muka umum. Mampukan kami 
ya, Roh Kudus, untuk terus menaikkan pujian bagi-Mu 

sekalipun kami akan dihina. Kami percaya, korban 
pujian kami akan mendatangkan pembelaan yang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 146-147 
1 Korintus 15:1-28 

 
 
 
 
 



14 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KENAKAN JUBAH PUJIAN SEBAGAI SACRIFICIAL 

PRAISE 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:3 untuk mengaruniakan kepada mereka 
perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti 
kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang 
pudar, supaya orang menyebutkan mereka “pohon 
tarbantin kebenaran”, “tanaman Tuhan” untuk 
memperlihatkan keagungan-Nya. 
 
Harun dan anak-anaknya adalah generasi pertama 
pemegang jabatan imam. Pada masa itu, jabatan imam 
besar adalah jabatan mulia. Tidak sembarang orang bisa 
langsung berhadapan dengan Allah Bapa kala itu, 
sehingga perlu adanya imam sebagai perantaranya. 
Untuk menjalankan ibadah, mereka harus 
menguduskan diri dan memakai pakaian khusus untuk 
menghadap Allah Bapa, yang dinamakan baju efod. Para 
imam ini haruslah diurapi dan sudah dikuduskan untuk 
menjalankan kebaktian-kebaktian di Kemah Suci.  
 
Baju efod merupakan baju khusus yang tidak sembarang 
imam bisa mengenakannya. Baju efod ini haruslah 
dibuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain 



kirmizi, dan lenan halus dengan benangnya dipintal. 
Pada efod itu terdapat dua buah tutup dada yang di 
dalamnya ditaruh batu urim dan tumim. Bagi seorang 
imam besar, baju efod adalah sebuah keharusan yang 
dikenakan setiap kali akan menghadap Allah Bapa. 
Mengenakan jubah efod ini layaknya persembahan 
pengorbanan karena jubah ini menuntut para imam 
untuk menjaga kehidupannya agar tanpa cacat sehingga 
pantas untuk dihargai oleh umat Allah. 
 
Seacara harafiah, mengenakan baju efod merupakan 
suatu hal yang mudah, tetapi tidak semua imam bisa 
menjaga kehidupannya agar layak. Begitu pula dengan 
memuji Tuhan, merupakan suatu hal yang mudah, 
tetapi tidak semua orang bisa memuji Tuhan dengan 
sepenuh hati kita. Diperlukan pengorbanan dan hati 
yang tulus saat kita menghadap Allah Bapa kita di surga. 
Kita pun harus mau menanggalkan semua hal yang 
bersifat duniawi dan mengenakan jubah pujian agar 
pujian kita menjadi persembahan yang harum di 
hadapan Tuhan. Seperti imam besar yang harus 
mengenakan baju efod, kita pun harus selalu 
mengenakan jubah pujian agar bisa mempersembahkan 
sacrifial praise bagi Tuhan Allah kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Untuk bisa mempersembahkan SACRIFICIAL PRAISE, 
kita harus SELALU MENGENAKAN JUBAH PUJIAN. 



APLIKASI 
1. Mengapa Anda harus selalu mengenakan jubah 

pujian agar bisa mempersembahkan sacrificial 
praise? 

2. Menurut Anda, apa tandanya Anda sudah 
mengenakan jubah pujian? 

3. Bagaimana cara Anda agar bisa selalu mengenakan 
jubah pujian dalam mempersembahkan sacrificial 
praise?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami agar bisa selalu 
mengenakan jubah pujian, sehingga kami bisa 

mempersembahkan sacrificial praise kepada-Mu. Kami 
percaya, Engkau akan menerima setiap pujian yang 
kami naikkan dengan penuh pengorbanan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 148-150 

1 Korintus 15:29-58 
 
 
 
 
 
 
 



15 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MUJIZAT TERBESAR DALAM HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 23:43 Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan 
ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” 
 
Kekristenan mengenal yang namanya dosa turunan. 
Dosa ini dimulai dari manusia pertama, Adam Hawa, 
yang diwariskan kepada keturunan mereka. Sehingga 
semua manusia setelah mereka pun turut menanggung 
kebinasaan. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk 
menghapusnya dan pastinya diperlukan suatu tindakan 
yang berkenan bagi Bapa sebagai penebusan yang 
dapat membalikkan situasi tersebut. Kabar baiknya, 
oleh kasih karunia Allah, kita beroleh keselamatan 
melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas 
kayu salib.  
 
Pada ayat rhema hari ini menunjukkan kepada kita 
bagaimana perkataan Yesus kepada penjahat yang 
disalib di samping-Nya adalah perkataan yang 
mendatangkan pembalikan terbesar bagi hidup 
penjahat tersebut. Ketika Yesus berkata, "Hari ini juga 
kamu akan bersama-sama dengan Aku di Firdaus," 



sesungguhnya Tuhan sedang memutar balik jalur hidup 
si penjahat yang sedang menuju jalur kebinasaan. Saat 
Yesus berkata demikian, neraka sedang kehilangan 
satu orang calon penghuni! Otomatis, nama yang 
tadinya tidak ada di kitab kehidupan, langsung muncul 
di sana. Luar biasa! Hanya dengan satu kalimat saja, 
penjahat itu menerima keselamatan!  
 
Mujizat keselamatan bukanlah suatu hal yang sepele. 
Mujizat keselamatan merupakan mujizat pembalikan 
terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu 
sebabnya, jika kita percaya bahwa kita telah 
menerimanya, maka kita harus mengerjakan dan 
mengelola anugerah keselamatan yang sudah kita 
terima dengan sebaik mungkin, agar itu tidak menjadi 
sia-sia. Apabila ada di antara kita yang belum 
menerimanya, ambil komitmen untuk membuka hati 
dan percaya sungguh-sungguh pada-Nya, sehingga 
mujizat terbesar yaitu keselamatan kekal dapat kita 
alami! 
 
RENUNGAN 
KAYU SALIB KRISTUS mengerjakan MUJIZAT 
PEMBALIKAN TERBESAR, yaitu MUJIZAT 
KESELAMATAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menerima mujizat pembalikan 

terbesar dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa mujizat keselamatan 

merupakan mujizat pembalikan terbesar yang 
Tuhan kerjakan dalam hidup kita? 

3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan agar 
mujizat pembalikan terbesar bukan hanya terjadi 
di hidup Anda, tetapi juga membawa orang banyak 
ke hadapan salib Kristus?  Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah terbesar-

Mu dalam hidup kami.  Kami menerima mujizat 
keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Urapi kami 

agar dapat mengerjakan keselamatan tersebut 
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 1-2 

1 Korintus 16 



16 APRIL 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MUJIZAT PEMBALIKAN KEADAAN TOTAL DALAM 
HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:32 Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya 
sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala 
sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 
 
Kakak sulung Daniel Webster menikah dengan John 
Colby, yang dianggap sebagai orang paling jahat dan 
tidak beragama di lingkungannya. Lalu sampailah kabar 
kepada Webster bahwa terjadi perubahan atas diri 
Colby. Ia memutuskan untuk berkunjung ke rumah 
Colby. Sewaktu masuk ke rumah itu, Webster melihat 
sebuah Alkitab besar terbuka di atas meja. Colby sedang 
membacanya sebelum membukakan pintu untuk 
Webster. Setelah kunjungan itu, Webster bercerita 
kepada temannya,  “Apa pun yang dikatakan orang, 
tidak ada yang dapat meyakinkan saya bahwa ada hal 
selain kasih karunia Tuhan Yang Mahakuasa yang dapat 
membuat perubahan seperti yang saya, dengan mata 
kepala sendiri, saksikan dalam kehidupan John Colby." 
Perkataan tersebut menekankan betapa hebatnya 



kuasa salib Kristus dapat membuat pembalikan total 
dalam hidup seseorang. Tidak ada yang tidak dapat 
diubah oleh-Nya. 
 
Ada dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. 
Mereka adalah penjahat yang sudah selayaknya 
mendapat hukuman mati di kayu salib. Namun, salah 
satu penjahat ini sudah banyak mendengar tentang 
Yesus. Ia menyadari bahwa Yesus bukanlah orang biasa, 
melainkan Sang Mesias, Raja di atas segala Raja. Ia juga 
percaya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, dan 
akan datang kembali sebagai Raja yang menghakimi 
seluruh dunia. Itu sebabnya ia berkata, "Yesus, ingatlah 
akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Ketika 
Yesus mendengar semua itu, Yesus langsung berkata, 
"Hari ini juga, kamu akan bersama-Ku di Firdaus! Kamu 
sudah diselamatkan!"  
 
Penjahat yang seharusnya mati di salib dan masuk 
neraka, tempat penghukuman kekal, berbalik langsung 
masuk sorga kekal. Bersyukur bagi kita semua, karya 
Kayu Salib Kristus bukan hanya memberi jaminan hidup 
kekal di sorga, tetapi juga mengerjakan pembalikan 
total ketika kita masih ada di muka bumi ini. Asal kita 
percaya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah Yang 
Mahakuasa, maka Tuhan akan mengerjakan pembalikan 
total dalam hidup kita. Sehingga segala kegagalan dan 
kekurangan dalam hidup kita pasti akan diubahkan. 



Karena kayu Salib Kristus sanggup mengerjakan mujizat 
pembalikan total.  
 
RENUNGAN 
KAYU SALIB KRISTUS akan MENGERJAKAN MUJIZAT 
PEMBALIKAN KEADAAN TOTAL dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apa definisi pembalikan keadaan total dalam hidup 

Anda selama ini? Pernahkah Anda mengalaminya? 
2. Menurut Anda, mengapa kayu salib dapat 

mengerjakan pembalikan keadaan total dalam 
hidup kita? 

3. Apa langkah yang akan Anda ambil agar dapat 
mengalami mujizat pembalikan total dalam hidup 
Anda? Renungkanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya akan kuasa salib-Mu yang 

begitu luar biasa. Kami rindu hidup kami mengalami 
pembalikan total, sehingga melalui hidup kami, nama-

Mu semakin dipermuliakan.  Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 3-5 
2 Korintus 1 



17 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERBALIK KEPADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Hosea 6:1 "Mari, kita akan berbalik kepada TUHAN, 
sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan 
menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang 
akan membalut kita 
 
Suatu hari ada seorg anak kecil yang sedang bermain di 
lapangan dekat rumah. Anak kecil itu sedang melihat-
lihat sekeliling dan membelakangi matahari. Lalu tiba-
tiba ia tertarik melihat bayangannya sendiri. Ia berjalan 
mengikuti bayangannya dengan harapan bisa berlari 
mendahului bayangannya. Semakin jauh dia berjalan, 
semakin jauh pula bayangan tubuhnya menjauh 
darinya. Ayahnya yang mengetahui keinginan anaknya 
mengatakan, “Jika kamu ingin mendahului 
bayanganmu, berlarilah menuju matahari, bukan malah 
menjauh dari matahari. Kalau kamu berjalan menuju 
matahari maka bayanganmulah yang akan 
mengejarmu.” 
 
Kisah ini mengingatkan kita semua, seberapa banyak 
diantara kita yang menjauh dari Tuhan demi untuk 
mengejar hal-hal duniawi. Tetapi semakin dikejar, maka 



hal-hal tersebut justru semakin menjauh atau semakin 
membuat hidup kita penuh dengan beban, pergumulan, 
dan permasalahan yang rumit. Namun saat kita 
mengambil keputusan untuk berbalik dan berjalan 
mendekat kepada Tuhan, maka justru hal-hal yang dulu 
kita kejar tiba-tiba bisa datang atas hidup kita secara 
ajaib oleh karena kuasa Tuhan.  
 
Hari ini, ambilah keputusan untuk berbalik kepada 
Tuhan, bukan malah berbalik dari Tuhan. Percayalah 
bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan 
dalam hidup kita. Bukan hanya perkara-perkara jasmani 
saja, tetapi sukacita ilahi, damai sejahtera sorgawi, 
hikmat, dan pengurapan yang membawa kemenangan, 
pasti akan menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. 
Datanglah kepada Tuhan melalui Ibadah Raya onsite, 
Pondok Daud 24 jam, Mezbah Doa Pagi dan masih 
banyak sarana lagi untuk kita bisa membangun 
hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pasti 
hidup kita akan lebih kokoh dan teguh di dalam Tuhan. 
 
RENUNGAN 
JANGAN BERBALIK DARI TUHAN, tetapi BERBALIKLAH 
KEPADA TUHAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Koreksi hidup Anda saat ini, apakah Anda sedang 

berbalik dari Tuhan atau berbalik kepada Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus berbalik 

kepada Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa berbalik kepada Tuhan dan mengalami hidup 
yang penuh anugerah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang 
penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Ampuni 

kami kalau kami sering berbalik menjauh dari-MU. Saat 
ini kami menyadari bahwa hidup jauh dari Engkau 
adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. 

Karena itu kami mau kembali kepada-MU Ya Tuhan. 
Sebab hanya di dalam-MU sajalah ada kehidupan yang 
penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ams 6-7 
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