


18 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PADANG GURUN YANG TIDAK ENAK 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 51:43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat 
tandus, menjadi negeri yang kering dan padang 
belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun 
dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun.  
 
Rena, seorang anak cerdas yang lahir dan besar di 
sebuah desa. Ia kerap kali ditunjuk oleh kepala desanya 
untuk mengikuti perlombaan akademis yang diadakan 
di kota. Suatu hari, setelah memenangkan perlombaan 
untuk yang ke sekian kalinya, Rena mendapatkan 
tawaran untuk bersekolah di luar negeri dengan 
beasiswa dan bahkan biaya hidupnya juga ditanggung. 
Pada awalnya Rena merasa takut karena ia harus 
meninggalkan tempat kelahirannya dan hidup terpisah 
dari keluarganya. Akan tetapi kedua orang tua Rena 
mendukungnya untuk mengambil kesempatan besar 
itu. 

Satu tahun berlalu sejak Rena hidup terpisah dari 
keluarganya. Ia merasa kehidupan barunya seperti di 
padang gurun. Banyak proses yang harus Rena lalui dan 
banyak hal yang harus ia hadapi sendirian. Namun, 



Rena selalu mengingat bahwa ia memiliki Tuhan yang 
senantiasa ada bersamanya dan memberinya 
kekuatan. Tuhan memampukannya untuk melalui 
padang gurun kehidupannya itu. Dalam empat tahun 
Rena menyelesaikan bangku kuliahnya dan berhasil 
mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang sangat 
menjanjikan, sehingga ia bisa mengangkat derajat 
kehidupan keluarganya di desa. 

Setiap kita pasti pernah mengalami berada di padang 
gurun kehidupan seperti yang dialami Rena. Setiap 
orang pasti memiliki proses kehidupannya masing-
masing. Akan tetapi, sekalipun sedang berada di 
padang gurun, percayalah bahwa semuanya itu terjadi 
atas seizin Tuhan dan untuk kebaikan kita sendiri. 
Keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan 
tidak pernah meninggalkan kita akan memberi 
kelegaan pada jiwa kita. Kita akan dapat melihat 
bagaimana terang Tuhan begitu nyata dalam hidup kita 
justru saat kita sedang berada di padang gurun. Ambil 
komitmen untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, 
hingga kita mengalami mujizat pembalikan dalam 
hidup kita. 

 

RENUNGAN 
GURUN menggambarkan kondisi kehidupan yang 
TIDAK ENAK. 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami fase kehidupan 

seperti sedang berada di padang gurun? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan kita 

megalami fase padang gurun? 
3. Renungkanlah, apa yang dapat Anda lakukan saat 

Anda sedang berada di padang gurun? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan terima kasih Engkau senantiasa bersama 
dengan kami dalam setiap fase kehidupan kami. Kami 
tahu bahwa sekalipun kami sedang berada di padang 
gurun, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan 
kami. Justru melalui fase padang gurun ini kami bisa 

semakin lebih dekat lagi dengan-Mu. 
Di dalam Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hosea 1 - 4 ; Wahyu 1 

 



19 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KARENA TUHAN, BAHKAN PADANG GURUN PUN 

BAIK 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:31 Maka Allah melihat segala yang 
dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang 
dan jadilah pagi, itulah hari keenam. 
 
Kita sebagai anak-anak Allah tentu sudah sering 
mendengar dan mengetahui, ada banyak janji Tuhan 
yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi dalam 
kehidupan kita sekarang ini, tidak jarang kita 
menemukan situasi seperti di padang gurun. Yaitu saat 
kita mengalami kesulitan, baik itu disebabkan keadaan 
ekonomi maupun kesulitan-kesulitan yang lain. Seperti 
bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah 
Mesir, kita pun mungkin bertanya-tanya dalam hati. 
Mana yang disebut tanah perjanjian, mana tanah yang 
berlimpah susu dan madu? Sejauh mata memandang 
hanya ada hamparan padang gurun seperti tanpa batas. 
Sungguh keadaan yang sangat tidak nyaman dan diluar 
ekspektasi.  

Kita mulai merasa kesal bahkan bersungut-sungut 
seperti bangsa Israel. Bagaimana tidak, kita sudah taat 



pada pimpinan Tuhan, kita sudah berjalan seperti yang 
dikehendaki-Nya, kita meninggalkan hidup lama yang 
kita anggap nyaman, tetapi bukan tanah Kanaan yang 
kita temui melainkan padang gurun yang kering dan 
tandus. Sebelum kita menjadi tawar hati dan 
meragukan Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan 
menciptakan padang gurun pun dengan tujuan yang 
baik. Bukan untuk sengaja mempersulit kita, namun 
untuk memproses kita menjadi anak-anak yang bisa 
dibanggakan-Nya. Anak yang bisa dipercaya menerima 
hal-hal besar karena telah terbukti dan teruji.  

Kita yang telah atau sedang melewati padang gurun 
kehidupan, pasti menyadari bahwa ada banyak 
pelajaran hidup yang berharga yang justru hanya bisa 
kita dapatkan di padang gurun. Bukan di tempat yang 
nyaman, tetapi di padang gurunlah kita bisa belajar 
banyak dari Roh Kudus. Jika kita percaya bahwa keadaan 
apapun yang diciptakan Tuhan pasti berujung kebaikan 
untuk kita, maka kita akan melewati padang gurun 
dengan kelegaan dan ucapan syukur. Sebab kita tahu 
ada kemuliaan dan penggenapan janji Tuhan yang telah 
menanti kita di seberang sana. (PF) 

 
 
RENUNGAN 
Ketika Tuhan menciptakan gurun, maka GURUN pun 
juga BAIK. 



APLIKASI 
1. Padang gurun kehidupan seperti apa yang pernah 

atau sedang Anda lalui saat ini?  
2. Mengapa padang gurun itu baik untuk Anda di 

pandangan mata Tuhan?  
3. Apa pelajaran yang Anda dapatkan saat Tuhan 

izinkan berada di padang gurun?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan 
yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. 

Kesempatan untuk banyak belajar, untuk lebih 
mengalami Engkau dan melihat kuasa-Mu bekerja saat 
kami melewati padang gurun kehidupan kami. Sesulit 

apapun, jiwa kami beroleh kelegaan karena ada 
Engkau yang selalu menjaga dan menyertai kami.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hosea 5-8; Wahyu 2 

 

 

 

 

 

 

 



20 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MOMEN PERJUMPAAN DENGAN TUHAN DI PADANG 

GURUN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:17 Orang-orang sengsara dan orang-orang 
miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah 
mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, akan 
menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel Aku 
tidak akan meninggalkan mereka. 
 
Reg Forggerdy sedang berburu di padang gurun Victoria, 
Australia Barat. Saat sedang mengejar seekor unta yang 
berhasil ditembaknya, pria tua yang berusia 62 tahun itu 
tidak menyadari bahwa ia telah hilang arah dan tersesat 
di padang gurun besar. Selama beberapa hari Reg terus 
berusaha mencari jalan keluar dan bertahan hidup 
dengan apa yang ditemui di sekelilingnya. Tanpa 
persediaan makan dan minum, ia hanya memakan 
semut-semut yang ia temui di padang gurun. 
 
Setelah enam hari berlalu, Reg merasa dirinya makin 
melemah dan berpikir bahwa kematian segera 
menjemputnya. Ia mulai berdamai dengan dirinya,  
berserah pada Tuhan dan bersiap jika kematian datang 
padanya. Namun, saat ia sudah tidak kuat, mujizat 



terjadi. Reg ditemukan oleh suku Aborigin yang melihat 
jejak kaki Reg di tanah. Saat Reg membuka matanya, ia 
melihat pria-pria Aborigin yang telah 
menyelamatkannya. Ia merasa sangat lega dan senang 
karena lolos dari kematian. Dengan bantuan suku 
Aborigin, Reg pun bisa keluar dari padang gurun dengan 
selamat. 
 
Mungkin saat ini kita juga sedang dibawa Tuhan masuk 
dalam padang gurun kehidupan, entah itu dalam 
masalah keuangan, pekerjaan, sekolah, pernikahan atau 
pelayanan. Kita merasa lelah dan ingin menyerah 
karena tidak kuat berada di padang gurun. Namun, 
tahukah kita bahwa meskipun berada di padang gurun, 
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Justru 
Tuhan sering kali memakai padang gurun untuk menarik 
perhatian kita dan di situlah kita bisa berjumpa dengan 
Tuhan. Di padang gurun justru telinga rohani dan mata 
rohani kita yang tadinya tertutup bisa terbuka. Oleh 
karena itu, percayalah saat Tuhan ijinkan kita berada di 
padang gurun kehidupan, Tuhan pasti akan memberikan 
kelegaan bagi jiwa kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Di padang gurun kehidupan, seseorang dapat 
BERJUMPA dengan TUHAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Padang gurun kehidupan seperti apa yang pernah 

Anda jalani ? Ceritakan! 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memakai padang 

gurun untuk menarik perhatian kita?  
3. Pengalaman bersama Tuhan apakah yang Anda 

dapatkan ketika berjumpa dengan-Nya di padang 
gurun kehidupan Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kalau saat ini kami berada di padang 
gurun kehidupan, kami yakin dan percaya kami akan 

berjumpa dengan-Mu. Hanya Engkau yang akan 
membawa kami keluar dengan penuh kemenangan. 

Kami tahu Engkau tidak akan pernah mengecewakan 
orang-orang yang berharap kepada-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 9-11; Wahyu 3 

 

 

 

 

 

 

 



21 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TUJUAN TUHAN MEMBAWA KITA KE PADANG 

GURUN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 144:1-2 Dari Daud. Terpujilah TUHAN, gunung 
batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan 
jari-jariku untuk berperang; yang menjadi tempat 
perlindunganku dan kubu pertahananku, kota 
bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku 
berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke 
bawah kuasaku! 
 
Dibalik kesuksesan Kentucky Fried Chicken, ada kisah 
inspiratif sang pendiri, Kolonel Sanders. Di usia 16 tahun 
ia mendaftar menjadi tentara dan setahun kemudian 
dipecat karena terlibat perkelahian. Ia lalu bekerja 
sebagai buruh di stasiun, menjadi agen asuransi, 
menjual ban, dan juga bekerja di pompa bensin. Pada 
tahun 1939, Sanders berhasil menciptakan resep ayam 
goreng dengan 11 bumbu rahasia dan berkeliling dari 
kota ke kota, dari restoran ke restoran untuk 
menawarkan resepnya. Sayangnya, lebih dari 1.000 
restoran menolak resep yang ditawarkannya. Namun, ia 
tidak menyerah begitu saja dan terus berkeliling sampai 
tiba di restoran ke 1.008 yang mau membeli resepnya 



dan mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama 
KFC.  

Apa yang dialami Sanders, juga dialami oleh Daud. 
Mereka sama-sama melalui padang gurun. Sejak Daud 
muda, ia sudah menggembalakan kambing domba di 
padang gurun. Ia juga pernah berada di padang gurun 
Zif. Saat dikejar Saul, Daud memilih tinggal di padang 
gurun Maon. Ia juga pernah memasuki padang gurun 
En-Gedi dan padang gurun Paran. Semua padang gurun 
yang dilalui Daud membuatnya tumbuh menjadi 
seorang pahlawan Allah yang sesungguhnya. Berbeda 
dengan Saul yang lebih suka duduk di bawah pohon 
besar yang nyaman sambil dikelilingi pasukannya (1 Sam 
14:2),  karakter dan kemampuan Daud di proses Tuhan 
di padang gurun.  

Setiap dari kita pasti memiliki padang gurun masing-
masing. Tuhan mengijinkan itu ada dalam hidup kita, 
dengan satu tujuan, membentuk dan melatih kita 
menjadi pribadi yang tangguh, kuat dan tidak mudah 
menyerah. Ketika waktu Tuhan datang, kita bukan 
hanya muncul menjadi pemenang, tetapi juga memiliki 
karakter ilahi yang membuat kita layak menjadi 
kesayangan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak 
orang. 

RENUNGAN 
Tuhan memakai padang gurun kehidupan untuk 
MELATIH kita. 



APLIKASI 
1. Bagaimana respon hati Anda selama melewati 

masa padang gurun dalam kehidupan Anda? 
2. Menurut Anda, bagaimana padang gurun 

kehidupan melatih Anda menjadi pribadi yang lebih 
kuat? 

3. Apa yang Anda lakukan saat sedang berada di fase 
padang gurun kehidupan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, jika saat ini Engkau izinkan padang 
gurun ada dalam kehidupan kami. Kami percaya, ini 
semua adalah yang terbaik bagi kami. Mampukan 

kami dapat melewatinya dengan penuh ucapan syukur. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hosea 12-14; Wahyu 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TUHAN TIDAK PERNAH MENINGGALKAN KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak 
dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak 
akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku 
tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang 
mengasihani engkau.  
 
Setiap kita pasti pernah mengalami padang gurun 
kehidupan. Namun kita bisa merasakan bagaimana 
kasih Tuhan justru lebih nyata dalam hidup kita. Kasih 
Tuhan yang paling mudah kita lihat dan buktikan saat 
berada di padang gurun adalah kita masih terpelihara 
dengan baik sampai sekarang ini. Kalau kita masih bisa 
bernafas hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan 
saja. Kalau kita masih bisa berdiri tegak saat ini, 
semuanya karena kasih Tuhan. Sekalipun terlihat 
sangat tidak mengenakkan, tetapi Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita, bahkan saat di padang gurun 
sekalipun. 

Kita dapat melihat bagaimana perlindungan Tuhan 
kepada bangsa Israel saat di padang gurun. Melalui 
tiang awan dan tiang api, Tuhan membuat mereka 



aman dan tidak tersesat. Di padang gurun, Tuhan juga 
berkali-kali mendemonstrasikan kuasa dan mujizat-
Nya. Manna dari sorga, air untuk melepaskan dahaga 
jutaan bangsa Israel dan memberi mereka makan 
daging selama sebulan penuh. Bahkan hal yang paling 
sepele, termasuk pakaian dan kasut mereka, semuanya 
Tuhan jagai dan perhatikan. Semuanya itu 
menunjukkan bahwa kasih sayang Tuhan itu sangatlah 
besar.  

Oleh karena itu, dimanapun posisi kita saat ini, mari 
belajar untuk terus bisa merasakan dan menikmati 
kasih Tuhan yang besar.  Seperti Sadrakh, Mesakh dan 
Abednego merasakan kasih sayang Tuhan yang  paling 
besar dalam hidup mereka ketika sedang ada dalam 
dapur perapian yang menyala tujuh kali lipat. 
Percayalah, di titik yang paling berat dalam hidup kita, 
kita justru akan merasakan kasih Tuhan nyata dalam 
hidup kita. Jiwa kita boleh merasa lega sebab Tuhan 
tidak pernah meninggalkan kita sendiri, terlebih ketika 
kita sedang berada di padang gurun kehidupan. 

 
RENUNGAN 
Sekalipun berada di padang gurun kehidupan, Tuhan 
TIDAK PERNAH MENINGGALKAN kita. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang berada di padang 

gurun kehidupan? 
2. Apa yang membuat jiwa Anda mendapat kelegaan 

meski sedang berada di padang gurun kehidupan? 
3. Apa komitmen Anda untuk dapat meresponi 

padang gurun kehidupan sesuai kehendak Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa kami berdoa untuk tuntunan dan penyertaan-
Mu dalam situasi yang sedang kami hadapi saat ini. 

Beri kami hati yang mudah diajar sehingga kami boleh 
melewati padang gurun dengan berkemenangan.  

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yoel; Wahyu 5 

 

 

 



23 JULI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KUNCI UNTUK KELUAR DARI PADANG GURUN 
KEHIDUPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 25:5 Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-
Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang 
menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan 
sepanjang hari.  
 
Cara Tuhan menggenapkan rencana-Nya dalam hidup 
seseorang tak mudah untuk dimengerti.  Adakalanya 
orang harus mengalami proses, teguran dan hajaran 
tangan-Nya. Proses, teguran dan hajaran Tuhan itu bisa 
dari firman Tuhan, perkataan orang, bisa juga berupa 
masalah, sakit-penyakit, krisis keuangan dan kesulitan-
kesulitan lainnya.  Dalam hal ini bukan berarti Tuhan 
mempunyai maksud jahat, bukan pula Ia tidak lagi 
mengasihi kita.  Tuhan harus mengajar kita karena Ia 
tidak ingin kita berjalan melenceng dari rencana-Nya.   

Saat kita mendengarkan khotbah, sharing Firman Tuhan 
ataupun saat teduh pribadi, maka saat itu kita sedang 
diajar oleh Tuhan. Dari Firman Tuhan lah kita tahu apa 
yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, mana 
rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar, dan mana 



perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Hidup dalam 
pengajaran Firman Tuhan akan membuat kita menjalani 
hidup dalam kedamaian dan sukacita. Saat menerima 
ajaran Tuhan mungkin kita akan merasa tidak terima, 
tidak senang, berat untuk menjalankannya, dan masih 
banyak lagi, tetapi semua itu pasti mendatangkan 
kebaikan bagi kita. 

Adakah bapa di dunia ini yang diam saja ketika melihat 
anak-anaknya nakal dan tidak terarah?  Bila melihat 
anaknya berada pada situasi yang berat dan sulit, bapa 
di dunia pasti akan memberikan tuntunan dan 
pengajaran.  Begitupun Bapa kita tahu yang terbaik 
untuk hidup anak-anak-Nya!  Ketika kita memiliki hati 
yang mau diajar dan kooperatif, maka kita akan semakin 
cepat keluar dari padang gurun kehidupan. Sebaliknya, 
makin kita berontak dan menolak ajaran, makin lama 
pula kita harus melalui proses padang gurun kehidupan. 
Percayalah dan terimalah dengan kelegaan hati bahwa 
Tuhan pasti menuntun kita pada jalan yang benar dan 
membawa kebaikan dalam hidup kita. 

 

RENUNGAN 
Milikilah HATI yang MAU DIAJAR Tuhan sehingga kita 
bisa segera keluar dari padang gurun kehidupan. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang mau diajar oleh 

Tuhan selama ini? Renungkanlah! 
2. Menurut Anda, seberapa penting ajaran Tuhan 

untuk membuat kita keluar dari padang gurun 
kehidupan? 

3. Bagaimana komitmen Anda agar dapat memiliki 
hati yang mau diajar oleh Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan dan 
pengajaran yang Kau berikan senantiasa melalui 

firman-Mu. Kami percaya, saat kami memiliki hati yang 
mau diajar dan menerima pengajaran-Mu, kami akan 
mampu untuk bisa segera keluar dari padang gurun 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amos 1-3 ; Wahyu 6 

 

 

 



24 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGUBAH PADANG GURUN MENJADI PADANG 

HIJAU 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 35:1-2 Padang gurun dan padang kering akan 
bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan 
berbunga; seperti bunga mawar ia akan berbunga 
lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan 
bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan 
kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka itu 
akan melihat kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita. 
 
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di waktu yang 
lalu, pernah menghantam salah seorang pengusaha. 
Bisnisnya hampir saja bangkrut dan ia sempat merasa 
iri kepada satpam yang bekerja di perusahaannya. 
Satpam tersebut terlihat lebih kaya darinya karena 
tidak punya hutang. Saat itu, banyak pengusaha lain 
yang akhirnya gulung tikar bahkan tidak sedikit yang 
mengalami gangguan jiwa. Kondisi ini membuat 
pengusaha ini mulai merenung dan menyadari 
kesalahannya. Ia telah meninggalkan Tuhan pada masa 
kejayaannya dan hal ini membuatnya salah jalan. Salah 
satunya adalah berhutang melebihi kemampuannya 
untuk membayar.  



Pengusaha itupun akhirnya memutuskan untuk berdoa 
dan memohon ampun kepada Tuhan. Ia kembali 
membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan dan 
senantiasa mengutamakan Tuhan dalam setiap 
langkahnya. Hal ini menyenangkan hati Tuhan dan 
Tuhan pun mulai berkarya dalam hidupnya. Bisnisnya 
dipulihkan sehingga ia tidak hanya mampu 
menyelesaikan hutangnya, tetapi juga bisa berbagi 
kepada orang-orang yang membutuhkan.  

Kisah di  atas menjadi gambaran bagaimana ketika 
seorang yang berusaha datang kepada Tuhan dan 
menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan 
mengubah padang gurun hidupnya menjadi padang 
berumput hijau.  Oleh karena itu, jika saat ini diantara 
kita ada yang merasa sedang berada di padang gurun, 
mulailah untuk mendekat dan menyenangkan hati 
Tuhan. Ambil komitmen untuk meresponi apapun yang 
kita alami saat ini dengan tetap mengucap syukur dan 
percaya kepada-Nya. Saat Tuhan disenangkan dengan 
sikap kita, maka Ia pun akan mengubah padang gurun 
di hidup kita menjadi padang yang berumput hijau. 
(ABU) 

 
RENUNGAN 
Senantiasa SENANGKAN HATI Tuhan, maka padang 
gurun kita akan diubah menjadi PADANG BERUMPUT 
HIJAU. 



APLIKASI 
1. Renungkanlah, adakah padang gurun yang Anda 

hadapi dalam hidup Anda saat ini?  
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 

menyenangkan hati Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda untuk dapat senantiasa 

menyenangkan hati Tuhan dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, apapun yang kami hadapi saat ini, kami 
percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 

Kami rindu senantiasa menyenangkan hati-Mu, karena 
kebaikan-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. 

Kami percaya, padang gurun saat ini pasti akan Kau 
ubah menjadi padang rumput hijau. 

Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amos 4-6 ; Wahyu 7 

 


