08 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
MILIKI ASET TERPENTING DALAM PERJALANAN
HIDUP KITA
RHEMA HARI INI
Yesaya 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan
membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan
membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan
sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai
sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan
mengatur hidupmu.
Seorang pengusaha kaya datang ke sebuah desa
pemasok ikan terbesar. Ia melihat seorang nelayan
sedang bersandar di pohon kelapa sambil menikmati
secangkir kopi dan bertanya mengapa ia tidak
menangkap ikan. "Ikan yang kutangkap hari ini sudah
cukup banyak," jawab si nelayan. Pengusaha itu kembali
bertanya, “Mengapa kau tidak menangkap ikan lebih
banyak lagi? Dengan uang yang kau hasilkan, kau bisa
membeli mesin motor tempel, bahkan pukat nilon,
sehingga kau bisa melaut lebih jauh lagi dan semakin
kaya seperti aku." Si nelayan tampak berpikir dan
bertanya, "Apa yang harus aku lakukan jika jadi kaya?"
Dengan tegas pengusaha itu berkata, "Hidupmu akan

damai, dan kau bisa mulai bersantai." Nelayan itu pun
menjawab, "Lalu, kau pikir sekarang aku sedang apa?"
Setiap orang pasti memiliki kerinduan untuk hidup
damai seperti yang digambarkan si pengusaha. Namun
sebagian besar orang beranggapan bahwa hidup damai
hanya dapat diperoleh jika sudah sukses secara jasmani.
Anggapan tersebut mengakibatkan banyak orang begitu
sibuk mengejar harta, takhta, dan status sosial yang
tinggi. Akan tetapi, pada akhirnya segala susah payah
mereka tidak mampu menjawab kebutuhan mereka.
Rumah mewah, mobil mewah, jabatan, ketenaran, dan
sebagainya, tidak menjamin hidup mereka damai.
Tidak secara kebetulan jika rhema hari ini mengingatkan
kita bahwa sesungguhnya damai yang kita rindukan
sudah disediakan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan
hanyalah ketaatan dan kesetiaan kita dalam melakukan
firman-Nya, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagianNya dalam Perjanjian Damai-Nya. Sekalipun keadaan
yang sedang kita hadapi kurang menyenangkan atau
jauh dari harapan kita, tetap akan ada damai yang
mengaliri hati kita. Beranilah mengambil komitmen
untuk taat dan setia melakukan kehendak-Nya, maka
Dia akan memberikan damai sebagai salah satu aset
terpenting bagi kita dalam menjalani hidup ini.
Sehingga, keadaan apa pun yang kita alami, hati kita

tidak akan terpengaruh oleh keadaan dan tetap
merasakan sukacita ilahi.
RENUNGAN
DAMAI adalah salah satu ASET TERPENTING yang perlu
kita miliki dalam perjalanan HIDUP kita.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda merasa bahwa tidak ada damai
yang Anda miliki dalam hidup Anda? Mengapa
demikian?
2. Mengapa damai menjadi salah satu aset terpenting
bagi kita dalam menjalani hidup?
3. Apa yang akan Anda lakukan agar Anda dapat
memiliki damai dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk damai yang sudah
Engkau sediakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk
dapat konsisten taat dan setia pada firman-Mu,
sehingga kami memperoleh damai yang sudah Engkau
janjikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 54-56
Roma 3

09 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
JENIS DAMAI SEJAHTERA YANG HENDAK TUHAN
BERIKAN
RHEMA HARI INI
Mazmur 4:8-9 Engkau telah memberikan sukacita
kepadaku, lebih banyak dari pada mereka ketika mereka
kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku
mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya
Engkaulah, ya TUHAN, yang membiarkan aku diam
dengan aman.
Sudah seminggu Dina mengalami insomnia. Setiap kali
hendak memejamkan mata, ada-ada saja pikiran
menggelisahkan bermunculan di hatinya. Akibatnya ia
mulai mengalami nyeri tengkuk dan vertigo yang
mengganggu aktivitasnya di siang hari. Pekerjaan Dina
pun semakin banyak yang tidak terselesaikan, sehingga
beban pikiriannya semakin menumpuk. Namun, melalui
sharing temannya saat sedang mengikuti komsel online,
ia disadarkan betapa ia perlu untuk mencari Tuhan. Ia
pun mulai membangun kembali kehidupan saat
teduhnya. Meski awalnya berat, tetapi kian hari ia
semakin merasakan hadirat Tuhan dan ketenangan di
batinnya. Seiring waktu, insomnia dan vertigonya pun
sembuh. Dina bisa tidur nyenyak setiap malamnya,
sehingga siang harinya ia bisa melakukan semua

pekerjaannya dengan badan yang segar dan pikiran
yang jernih.
Sering kali kita mengalami apa yang dialami Dina. Semua
tampak baik-baik saja. Kita rutin mengikuti ibadah,
bahkan melayani dengan baik. Namun, di saat tertentu,
akibat rutinitas dan pergumulan hidup yang berat, kita
mulai dikuasai oleh kecemasan dan damai sejahtera kita
lama-kelamaan memudar. Berita baiknya, Tuhan
menyediakan damai sejahtera yang berkelimpahan bagi
kita. Seperti yang pemazmur katakan dalam rhema hari
ini, kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber
kelimpahan gandum dan anggur dalam diri kita. Bukan
hanya secara jasmani saja, tetapi lebih terutama secara
rohani. Itu sebabnya, kita boleh dengan tenang
membaringkan diri, lalu segera tidur.
Ya, di tengah berbagai tekanan yang kita alami, kita
perlu masuk ke dalam perjanjian damai, yang diawali
dengan masuk dalam hadirat Tuhan dan membangun
keintiman dengan Roh Kudus. Keintiman inilah kunci
utama dalam menjaga damai sejatera kita. Gereja kita
menyediakan Pondok Daud online 24 jam non-stop,
sarana ini bisa kita gunakan agar anggur baru dalam roh
kita tetap terjaga. Kita juga bisa mengikuti Mezbah Doa
Pagi agar kita dapat mengawali hari kita dengan hadirat
Tuhan sepanjang hari. Mari kita lebih lagi menjaga
hadirat-Nya tetap menaungi kita, seperti tiang awan dan
tiang api.

RENUNGAN
Tuhan ingin memberikan DAMAI SEJAHTERA yang
TIDAK PERNAH KERING dan KEBAHAGIAAN YANG
BERLIMPAH bagi kita.
APLIKASI
1. Usaha apa saja yang selama ini Anda lakukan
mendapatkan
damai
sejahtera
kembali?
Bagaimanakah hasilnya?
2. Mengapa Anda perlu membuat perjanjian damai
sejahtera dengan Roh Kudus?
3. Apa yang dapat Anda lakukan agar damai sejatera
tetap memenuhi hati Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami mengucap syukur atas ketenangan dan
damai sejahtera ilahi yang kami terima. Ampuni kami
Tuhan, sering kali kami melepas damai sejahtera
dalam diri kami dengan hal-hal yang mendukakan hatiMu. Ajar kami, Bapa, untuk menjaga hati kami, agar
damai sejahtera-Mu tetap utuh terjaga. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 57-59
Roma 4

10 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
DAMPAK YANG KITA RASAKAN SAAT MENYADARI
HADIRAT TUHAN
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
Suatu hari, ada sekelompok orang sedang berada
dalam sebuah perahu untuk berlayar ke daerah
seberang. Pada awal perjalanan, keadaan tampak baikbaik saja. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba
mereka merasakan hembusan angin yang cukup
kencang dan perahu itu diterpa gelombang air. Perahu
itu pun terombang-ambing dan membuat semua
penumpang di dalam perahu ketakutan. Dalam
keadaan panik dan ketakutan, sebagian besar dari
mereka sudah membayangkan bagaimana jika mereka
tenggelam, tidak dapat diselamatkan, dan pikiranpikiran negatif lainnya.
Di saat semua orang terlihat panik dan ketakutan, ada
satu penumpang yang terlihat tenang dan tertidur. Dia
adalah Yesus, Guru dari para murid yang sedang

ketakutan karena perahu mereka diterjang ombak.
Murid-murid itu pun pada akhirnya membangunkan
Yesus. Dengan tetap tenang, Yesus berkata, “Mengapa
kamu takut, kamu yang kurang percaya?” (Mat. 8:26).
Lalu Dia menghardik angin, dan seketika itu juga danau
itu menjadi teduh kembali. Mengapa Tuhan menyebut
murid-murid-Nya sebagai orang yang kurang percaya?
Ya, karena mereka tidak menyadari bahwa dari sejak
awal Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya ada di
dalam perahu, sehingga damai sejahtera mereka
tersingkirkan oleh kekhawatiran dan ketakutan.
Tanpa kita sadari, sering kali kita seperti murid-murid
Tuhan Yesus. Saat kita diterpa badai permasalahan
dalam hidup kita, respons pertama kita adalah
ketakutan. Kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan Yesus,
Sang Raja Damai itu. Apabila kita renungkan, ketakutan
yang sering kali kita rasakan, tidak mampu
menyelesaikan masalah kita, yang ada malah semakin
memperburuk masalah atau keadaan. Namun, ketika
kita memenuhi diri kita dengan hadirat Tuhan, kita
akan selalu diingatkan akan kasih dan kuasa-Nya yang
mampu mengatasi segalanya. Saat fokus kita terus
tertuju kepada Tuhan, badai apa pun yang menerpa
kita, tidak akan membuat kita ketakutan dan khawatir.
Karena kita tahu, bahwa Tuhan ada bersama dengan
kita dan pasti menyelamatkan kita. (LEW)

RENUNGAN
MENYADARI HADIRAT Tuhan dalam hidup kita
membuat kita selalu DIPENUHI DENGAN DAMAI
sejahtera Allah.
APLIKASI
1. Apakah Anda sungguh-sungguh menyadari ada
hadirat Tuhan dalam hidup Anda? Jika sudah atau
belum, mengapa?
2. Menurut Anda, mengapa menyadari hadirat Tuhan
bisa membuat kita hidup penuh dengan damai
sejahtera?
3. Apa saja yang Anda rasakan ketika Anda menyadari
hadirat-Nya dalam hidup Anda? Tuliskan!

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami
merasakan hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami
percaya, keadaan apa pun yang sedang kami hadapi
saat ini, Engkau tetap bersama kami dan akan
menolong kami. Sehingga kami tetap merasakan
damai sejahtera dalam hati kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 60-62
Roma 5

11 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MERASAKAN HADIRAT ALLAH SECARA NYATA
RHEMA HARI INI
Yohanes 14:16-17 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia
akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu
Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab
dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan
diam di dalam kamu.
Sejak lahir, David dibesarkan oleh orangtuanya secara
Kristen. Itu sebabnya ia selalu merasa bahwa ia
hanyalah Kristen KTP saja. Sekalipun ia berdoa setiap
hari dan ke gereja setiap minggu, itu hanyalah sebuah
rutinitas saja. Hingga suatu hari, mertuanya datang
berkunjung ke rumahnya setelah menghadiri perayaan
HUT gereja mereka, GBI Keluarga Allah. Dengan penuh
semangat, mertuanya menceritakan betapa luar
biasanya Unlimited Conference (UC) tahun itu yang
rasanya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Tiba-tiba saja timbul rasa penasaran di hatinya, maka ia
pun memutuskan untuk pergi ke Jogja bersama istri dan
anaknya karena saat itu UC yang di Solo telah usai.

Selama dua hari mengikuti UC, David selalu datang
dengan hati yang haus dan fokus kepada Roh Kudus.
Bahkan hingga perjalanan pulang ke Solo, hatinya masih
berkobar-kobar. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di
dalam dirinya. Aktivitas sehari-harinya pun berubah,
sekarang ia selalu mendengarkan khotbah, bahkan rajin
bersaat teduh setiap pagi. Kemudian suatu hari, saat
sedang berdoa, ia dapat merasakan Tuhan memeluknya
dengan hangat dari belakang tubuhnya. David dapat
merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dan tanpa ia
sadari, air matanya menetes dan diikuti dengan bahasa
baru yang keluar begitu saja dari bibirnya.
Momen ketika kita merasakan pengalaman nyata
bersentuhan dengan hadirat Allah memang begitu luar
biasa dan tak terlupakan. Sama halnya seperti saat kita
menyentuh api, maka kita bisa merasakan panas, atau
saat kita menyentuh es, kita bisa merasakan dingin.
Begitu pula saat roh kita bersentuhan dengan Roh
Kudus, kita bisa sungguh-sungguh merasakan hadiratNya. Sebab sesungguhnya kita ini adalah manusia roh
yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saat kita
mengarahkan roh kita kepada Roh Kudus dan masuk
dalam hadirat-Nya, kita akan bisa merasakan
kedahsyatan damai sejahtera-Nya. Mulailah melangkah
untuk mengarahkan roh kita kepada Roh Kudus, karena
Tuhan pun rindu menyatakan hadirat-Nya kepada kita.

RENUNGAN
Ketika ROH KITA diarahkan kepada ROH KUDUS, itulah
saatnya
kita
merasakan
pengalaman
nyata
BERSENTUHAN DENGAN HADIRAT Allah.
APLIKASI
1. Menurut Anda, mengapa kita perlu mengarahkan
roh kita kepada Roh Kudus?
2. Pernahkah Anda mengalami pengalaman nyata
bersentuhan dengan hadirat Tuhan? Apa yang Anda
rasakan saat itu?
3. Menurut Anda, mengapa kita memerlukan hadirat
Allah dalam hidup kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, kami percaya Engkau senantiasa hadir
bersama kami. Kami rindu dapat terus merasakan
jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Ajar kami untuk
senantiasa dapat mengarahkan roh kami kepada-Mu,
sehingga kami bisa merasakan aliran air kehidupan
mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 63-65
Roma 6

12 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
CARA AGAR TETAP DAMAI DI TENGAH SITUASI APA
PUN
RHEMA HARI INI
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita sering mengibaratkan perjalanan hidup kita ini
seperti sebuah film. Kita adalah aktornya, dan Tuhan
sebagai Sang Sutradara Kehidupan. Namun, terkadang
kita merasa tidak cocok dengan skenario yang ditulis
Tuhan. Kita pun bertanya banyak hal kepada Sang
Sutradara, bahkan mengeluh tentang buruknya
skenario yang sudah Dia kerjakan. Kita mengeluh
mengapa hidup kita menderita terus? Mengapa sakitpenyakit yang kita rasakan tidak kunjung sembuh?
Mengapa kita selalu gagal dalam segala usaha kita?
Dan sebagainya.
Jika kita mau merenungkan sejenak, cara kerja Tuhan
kerap tidak dapat kita pahami. Ketika kita melihat
Tuhan yang berjanji memberikan keselamatan kepada
kita, justru dua ribu tahun yang lalu dihina dan dihujat

banyak orang, bahkan dipukul dan disalibkan. Kita
mengira Dia sudah kalah, bahkan sedang dihukum
Allah. Namun sesungguhnya, dengan cara itulah,
penyakit kita ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita
dipikul-Nya. Ganjaran yang Dia terima, mendatangkan
keselamatan bagi kita dan oleh bilur-bilur-Nya, kita
menjadi sembuh! Sebab kehendak Tuhan bagi hidup
kita adalah, pada akhirnya kita bisa mengalami berkat
kesehatan, pemulihan keluarga, keuangan, dan
menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan
dipermuliakan.
Ya, begitulah cara Tuhan bekerja saat menulis skenario
kehidupan bagi kita. Terkadang alurnya membuat kita
tidak nyaman atau merasa keberatan. Akan tetapi,
pada akhirnya selalu ada kebaikan yang sedang Tuhan
rancangkan bagi hidup kita. Oleh karena itu, dalam
musim apa pun di hidup kita, percayalah pada skenario
Tuhan dan peganglah Perjanjian Damai Sejahtera-Nya.
Tidak secara kebetulan, ayat rhema hari ini juga
menguatkan kita, bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita
yang mengasihi Dia. Sadarilah bahwa Tuhan adalah
Sang Sutradara Agung yang handal, sehingga kita bisa
tetap damai di tengah situasi terburuk sekalipun.
Karena kita tahu, tujuan akhirnya hanya untuk
mencapai rancangan Tuhan yang mulia bagi hidup kita.

RENUNGAN
Kesadaran bahwa TUHANLAH SANG SUTRADARA
kehidupan kita, membuat kita tetap DAMAI DI
TENGAH SITUASI APA PUN di hidup kita.
APLIKASI
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan disebut sebagai
Sang Sutradara kehidupan?
2. Menurut Anda, mengapa kita dapat merasakan
damai ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah
Sang Sutradara hidup kita?
3. Apa komitmen yang Anda ambil untuk dapat
mengaplikasikan renungan hari ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Bapa di Sorga, kami percaya rancangan-Mu atas
kami selalu baik adanya. Beri kami mata roh yang lebih
peka lagi untuk dapat melihat dan percaya segala
rancangan-Mu atas kami. Sehingga kami boleh
mengalami damai sejahtera dalam situasi apa pun
yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 66-67
Roma 7

13 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KEDAMAIAN DALAM MELAYANI TUHAN DENGAN SU
NGGUH-SUNGGUH
RHEMA HARI INI
Kisah 20:24 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku
sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan
Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil
kasih karunia Allah.
Bagi Kimmy, bergabung dalam tim pelayanan media di
gerejanya merupakan jawaban doa dari Tuhan. Dulu ia
memiliki kerinduan untuk melayani, tetapi tidak tahu
harus mengambil pelayanan di bidang apa. Ia pun
memutuskan untuk berdoa agar Tuhan menunjukkan
tempat yang tepat, sehingga ia bisa menjadi berkat
banyak orang. Meskipun bidang pelayanan Kimmy
mempunyai jadwal yang berpacu dengan waktu, tetapi
ia selalu mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan. Tak
jarang Kimmy harus mengorbankan waktu istirahat,
mengesampingkan
hobinya,
dan
menunda
pekerjaannya yang lain agar dapat memenuhi jadwal
yang telah ditentukan. Rasa capek dan jenuh terkadang
muncul, tetapi ketika Kimmy teringat akan segala

kebaikan Tuhan dalam hidupnya, ia kembali merasakan
semangat dan kekuatan baru.
Satu hal yang Kimmy sadari, bahwa hidupnya sekarang
lebih damai daripada sebelumnya. Masalah memang
selalu ada dan datang silih berganti, tetapi kegalauan
yang menghinggapinya tak pernah berlangsung lama.
Dengan segera Kimmy akan menemukan kembali
ketenangan, dan hal ini berdampak juga bagi
keluarganya. Ia bisa bergaul akrab dan saling terbuka
dengan dua anaknya yang menginjak remaja, yang kata
orang adalah usia yang sulit untuk dimengerti.
Hubungannya dengan suami pun kini hampir tidak
pernah bersitegang. Kimmy merasa semua ini adalah
berkat dan anugerah yang Tuhan tambah-tambahkan
dalam hidupnya dan ia sangat bersyukur karenanya.
Memang benar, ketika kita melayani Tuhan dengan giat
dan
sungguh-sungguh,
maka
Tuhan
akan
mendatangkan damai sejahtera Allah yang melampaui
segala akal bertakhta di hati kita. Meskipun ada
tantangan, masalah, atau aniaya, tetapi kita tak akan
kehilangan kedamaian. Selalu akan ada hal yang
membuat kita bisa bersukacita. Inilah Perjanjian Damai
yang akan Tuhan genapi pada setiap kita yang melayaniNya dengan hati yang tulus dan cinta kepada Tuhan. (PF)

RENUNGAN
Ketika kita GIAT, TULUS, DAN SUNGGUH-SUNGGUH
MELAYANI TUHAN, maka hati kita akan selalu
DIPENUHI DENGAN DAMAI.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda tergabung dalam pelayanan saat ini?
Jika belum, Anda bisa menghubungi Call Centre
GBIKA untuk mendapatkan informasi tentang
pelayanan.
2. Apa yang menjadi dasar pelayanan Anda saat ini,
kewajiban, diharuskan, disuruh, atau memang
karena Anda rindu ingin melayani Tuhan? Apa
dampaknya bagi pelayanan Anda?
3. Apa yang Anda alami dan rasakan ketika Anda giat,
tulus, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan?
Sudahkah Anda menyaksikannya?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, sungguh merupakan satu kehormatan
dan anugerah yang luar biasa bagi kami untuk bisa
melayani-Mu. Siapakah kami ini, Tuhan, hingga Engkau
melayakkan kami. Kiranya kasih karunia-Mu
memampukan kami untuk terus memberikan yang
terbaik dari hidup kami untuk melayani dan
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 68-69
Roma 8:1-21

14 MARET 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KUNCI AGAR PERJANJIAN DAMAI TERGENAPI DALAM
HIDUP KITA
RHEMA HARI INI
2 Timotius 4:8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota
kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh
Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan
hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangan-Nya.
Kita semua mengenal Daud sebagai pribadi yang sangat
mengasihi Tuhan. Ia tidak segan-segan memberikan
harta, tenaga, dan pikirannya untuk membangun Bait
Allah. Sekalipun hal tersebut baru terealisasikan pada
zaman Salomo, anaknya, tetapi kita dapat melihat
bagaimana ketulusan hati Daud kepada Tuhan. Daud
juga menjadi pelopor dibangunnya Pondok Daud,
setelah ia berhasil memindahkan Tabut Perjanjian dan
membawa seluruh rakyat Isarael untuk kembali
beribadah kepada Tuhan. Hal itu tentu saja sangat
menyukakan hati Tuhan, sehingga kita dapat melihat
Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera
kepada Daud sepanjang hidupnya.
Ketika terjadi pemberontakan oleh anaknya sendiri
yaitu, Absalom, secara manusia, jelas hal ini sangat
menyakitkan hati Daud. Terlebih lagi, ia sampai harus

melarikan diri dari istananya sendiri. Namun, ada satu
hal yang luar biasa yang dituliskan dalam Mazmur, "Aku
membaringkan diri, lalu tidur; aku bangun, sebab Tuhan
menopang aku! Aku tidak takut kepada puluhan ribu
orang yang siap mengepung aku" ( Mzm. 3:6-7). Ayat ini
menjadi bukti bahwa Perjanjian Damai tergenapi dalam
hidup Daud. Kita tidak akan menyangka bahwa
perkataan Daud itu adalah mazmur yang diucapkannya
ketika ia mengalami titik rendah dalam hidupnya.
Perkataan itu tidak mungkin diucapkan oleh orangorang yang tidak memiliki damai dalam hatinya.
Apa yang dialami Daud saat itu, juga tidak berbeda jauh
dengan yang kita hadapi saat ini. Kondisi yang terjadi
saat ini memberikan kita 1.001 alasan untuk bisa
kehilangan damai sejahtera. Namun, jika kita mau
belajar dari Daud, kita pun akan dapat mengalami
Perjanjian Damai dalam hidup kita. Mulai hari ini,
beranilah untuk mengikuti teladan Daud, untuk tidak
pernah lelah berjuang melayani Tuhan. Ambil komitmen
untuk terlibat dalam pelayanan di gereja kita. Teruslah
teguh melakukan bagian kita dalam meluaskan kerajaan
Allah di muka bumi ini, sampai kita sungguh-sungguh
bisa menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Maka
damai sejahtera yang melampaui segala akal pun akan
bisa menjadi milik kita. Sehingga, puji-pujian bagi Tuhan
akan terus ada di dalam mulut kita, apa pun keadaan
yang sedang kita hadapi. Haleluya!

RENUNGAN
PERJANJIAN DAMAI sungguh-sungguh TERGENAPI bagi
orang-orang yang KOMIT MELAYANI Tuhan dengan
giat.
APLIKASI
1. Menurut Anda, hal apakah yang paling berpotensi
membuat damai sejahtera hilang dalam hati Anda?
2. Sudahkah Anda terlibat dalam pelayanan? Jika
belum, mengapa?
3. Menurut Anda, apa yang akan Anda rasakan ketika
perjanjian damai sungguh-sungguh tergenapi dalam
hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan untuk
melayani Engkau melalui gereja-Mu. Kami mau belajar
untuk terus berkomitmen dalam melayani-Mu. Dan
kami tahu, Engkau akan membawa kami semakin
masuk dalam Perjanjian Damai dengan-Mu. Sehingga
kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala
akal dalam hati kami, dan nama-Mu semakin
ditegakkan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 70-71
Roma 8:22-39

