


17 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
LAWATAN ALLAH YANG BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 1:57-79 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 1:68 "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia 
melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, 
 
Joni adalah pembenci Kristen. Setiap kali ada temannya 
yang ke gereja, ia selalu mengolok-olok dan menghina 
mereka. Bahkan, ketika ada teman yang berdoa di 
depannya, tak segan-segan Joni memukulnya. Padahal, 
ia disekolahkan di sekolah Kristen oleh orang tuanya. 
Sampai suatu hari, ada acara retret yang diadakan 
sekolahnya dan ia diwajibkan untuk ikut serta. Di 
situlah, Tuhan melawat dan menjamah hatinya. Joni 
merasa seperti ada beban yang diangkat dari bahunya. 
Ia merasakan kelegaan dan kemerdekaan yang luar 
biasa dalam batinnya. Sejak saat itu, hidupnya 
diubahkan secara drastis. Bahkan, kini Joni justru kerap 
menginjili teman-temannya yang belum mengenal 
Tuhan. 
 



Sama seperti Saulus yang dahulu selama hidupnya suka 
menganiaya banyak anak Tuhan. Sampai Tuhan 
menampakkan diri di hadapannya, melawatnya, dan 
memakainya lebih lagi. Hingga akhirnya ia dikenal 
dunia sebagai Rasul Paulus yang memberikan hidupnya 
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saat Tuhan 
melawat hidup seseorang, Dia sangat sanggup 
mengubahkan kehidupan seseorang 180 derajat. Dari 
seorang antikris sekalipun, menjadi penginjil hebat.  
 
Lawatan ini sudah Tuhan janjikan dan nubuatkan 
melalui Zakharia, ayah Yohanes Pembaptis. Dalam 
lawatan-Nya, ada kelepasan dari berbagai macam 
belenggu. Belenggu dosa, belenggu hutang, belenggu 
sakit-penyakit, belenggu konflik, dan juga termasuk 
belenggu kebencian. Ya, dalam lawatan-Nya, ada 
kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang 
membawa hidup kita ke level yang lebih tinggi, yang 
memampukan kita untuk menjadi alat-Nya untuk 
membawa keselamatan dan kemenangan atas jiwa-
jiwa yang melimpah bagi kemuliaan Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Inilah saatnya Tuhan MELAWAT hidup kita untuk 
memberikan KELEPASAN, KEMERDEKAAN, dan 
KEMENANGAN GILANG-GEMILANG  
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda memerlukan lawatan Allah? 

Mengapa? 
2. Menurut Anda, mengapa Anda memerlukan 

lawatan Allah? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil agar lawatan 

Tuhan dapat terjadi dalam hidup Anda? Tuliskan!  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi dalam hidup 
kami. Ajarilah kami, ya Bapa. Bawa kami lebih lagi 

masuk dalam hadirat-Mu, karena kami ingin 
mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang sejati di 
dalam-Mu. Sehingga melalui hidup kami, banyak jiwa 

boleh diselamatkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 4-5; Matius 24:29-51 

 
 



18 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
RUANG MATA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:13-16 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:15-16 Dapatkah seorang perempuan 
melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi 
anak dari kandungannya? Sekalipun dia 
melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. 
Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-
Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku. 
 
Terlupakan. Bagaimana rasanya bila suatu pagi Anda 
bangun dan mendapati seluruh keluarga Anda telah 
pergi meninggalkan Anda, untuk berlibur ke tempat 
yang jauh? Kalau Anda pernah menonton “Home 
Alone”, film box office tahun 1990, Anda tentu ingat 
adegan tersebut. Ya, pada hari keberangkatan keluarga 
besar McCallister ke Paris, mereka semua terlambat 
bangun. Di tengah kericuhan dan ketergesa-gesaan, 
mereka pun melupakan Kevin kecil yang masih tertidur 
di loteng. Akibatnya, ia harus menghadapi berbagai 
kesulitan saat dua perampok berusaha menerobos 
rumahnya. Sendirian.  



 
Tidak ada orang suka dilupakan, tetapi setiap orang 
pernah mengalami atau melakukannya. Saat kita pergi 
bersama rombongan, kita bisa tak sengaja tertinggal. 
Ketika orangtua atau sahabat kita tenggelam dalam 
kesibukan, mereka bisa melupakan janji mereka 
dengan kita. Mungkin, waktu kita dalam kondisi biasa-
biasa saja, kita dapat memakluminya. Namun, tatkala 
kita membutuhkan kehadiran serta pertolongan 
mereka, kesedihan kerap menyapu hati kita. Bahkan 
terkadang, kita merasa Tuhan pun telah menutup 
mata-Nya dari semua permasalahan kita. 
 
Dalam Mazmur 13, Daud pernah meratap, “Berapa 
lama lagi, TUHAN, Kau lupakan aku terus-menerus? 
Berapa lama lagi Kausembunyikan wajah-Mu terhadap 
aku?” Namun, di saat yang sama, ia tetap mempercayai 
kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Imannya tak 
tergoyahkan dan ia pun memuji-muji Tuhan. Seperti 
Daud, hendaknya kita pun dapat menemukan iman kita 
di tengah badai yang menerpa kita. Berdirilah teguh di 
atas janji-Nya. Bukankah Tuhan sendiri yang 
mengatakan bahwa Dia telah melukiskan kita di 
telapak tangan-Nya? Ya, tak sedetik pun kita terlepas 
dari ruang mata-Nya. Meski saat ini kita hanya bisa 
melihat kesukaran demi kesukaran, tetapi Tuhan 
mengetahui keseluruhan hidup kita, dari awal sampai 
akhirnya. Pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, Dia 



bukan hanya akan melawat kita, tetapi juga 
mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi lagi. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Orang yang paling dekat dan lekat dengan kita 
sekalipun BISA MELUPAKAN kita, tetapi Tuhan TIDAK 
PERNAH MELUPAKAN kita sekali pun 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda dilupakan orang lain? Bagaimana 

rasanya?  
2. Apakah sekarang Anda sedang merasa dilupakan 

Tuhan? Mengapa demikian? 
3. Bagaimana Anda dapat lebih lagi mengimani 

penyertaan-Nya dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 

melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Tak ada 
sesuatu apa pun yang tersembunyi dari pengamatan-

Mu. Engkau tidak sedang melupakan kami dan 
hendaknya kami pun tidak melupakan penyertaan-Mu 
yang setia dalam hidup kami. Kami percaya, Kairos-Mu 

untuk melawat hidup kami akan segera tiba, dan 
Engkau pun akan membawa kami ke level yang lebih 
tinggi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 6-7; Matius 25:1-30 



19 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUJUAN TUHAN DI BALIK PERMASALAHAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 9:18-26 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut 
Aku. 
 
Dalam buku "A Man Called Peter", Catherine Marshall 
menulis tentang kecemasan yang anaknya rasakan 
sewaktu naik tingkat dari TK ke kelas satu SD. Peter 
John terperangah ketika mendapati bahwa kelas satu 
tidak lagi hanya bermain. Ia diharapkan belajar 
membaca dan menulis. Lalu ia bertanya tajam kepada 
orangtuanya tentang perubahan yang tidak terlalu 
menyenangkan itu, dan ayahnya menjawab, "Kamu 
akan terbiasa dengan itu, Peter. Kamu akan sekolah 
untuk waktu yang lama, dua belas tahun, lalu empat 
tahun kuliah, mungkin bisa lebih." Peter terhenyak, ia 
membutuhkan waktu beberapa minggu untuk bisa 
menerima kenyataan baru yang mengerikan itu. Suatu 
hari, ia tengah bermain kereta api dan blok-blok 



kayunya. Tiba-tiba bibir bawahnya mulai bergetar, dan 
air matanya membanjir keluar. Kemudian ia bertanya, 
"Aku takut, bagaimana kalau aku kuliah nanti?" 
 
Catherine merasa perilaku putranya dapat 
mengungkapkan sesuatu tentang kekhawatiran kita. Ia 
menulis, "Saat Anda mulai merisaukan sesuatu, 
ingatlah bahwa Tuhan yang Maha bijaksana tahu 
bahwa kekhawatiran Anda sia-sia dan konyol. Seperti 
kecemasan Peter.” Kesulitan hidup dan berbagai 
masalah yang datang dalam hidup kita, di mata Tuhan 
sama nilainya dengan kesulitan yang dihadapi Peter 
kecil. Berharap semuanya tidak perlu terjadi, sama 
halnya dengan membebaskan Peter dari kewajiban 
bersekolahnya. Semua itu harus dilewati Peter, untuk 
mempersiapkan masa depannya.  
 
Demikian juga dengan Allah kita, Dia adalah Tuhan 
yang tidak pernah melupakan kita. Terlalu mudah bagi-
Nya untuk menyelesaikan semua masalah kita. Namun, 
Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan terlebih rindu 
melihat kita tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak 
yang tangguh, yang siap ketika akhirnya Dia melawat 
hidup kita. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan melakukan 
perkara-perkara yang dahsyat saat Dia membawa kita 
naik dari satu level ke level lebih tinggi berikutnya. 
Amin. 
 



RENUNGAN 
Meski Tuhan TIDAK PERNAH MELUPAKAN kita sedetik 
pun, BUKAN BERARTI hidup kita BEBAS DARI 
MASALAH 
 
APLIKASI 
1. Masalah apakah yang kini tengah Anda hadapi dan 

Anda berharap bisa terbebas darinya?  
2. Meski Tuhan Mahakuasa dan mengasihi kita, 

mengapa hidup kita tidak pernah terbebas dari 
masalah? 

3. Sikap apa yang akan Anda ambil dalam 
menghadapi semua permasalahan Anda mulai saat 
ini? 
 

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

penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, 
segala sesuatu dalam hidup kami, bahkan permasalah 

kami tidak ada yang terluput dari perhatian-Mu. 
Semua itu Engkau izinkan karena Engkau tahu, kami 
membutuhkan semua itu untuk menjadi pribadi yang 
siap Engkau pakai dalam perkara-perkara-Mu yang 
dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 8-10; Matius 25:31-46 



20 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
LAWATAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN BANYAK 

JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 11:1-45 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:45 Banyak di antara orang-orang Yahudi 
yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan 
sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada-
Nya. 
 
Dudi adalah kontraktor sukses yang banyak 
mengerjakan proyek besar di kotanya. Suatu kali, 
perumahan yang dibangunnya mendadak roboh dan 
mengakibatkan banyak orang terluka serius. Setelah 
diperiksa, ternyata bahan-bahan bangunan yang 
digunakan berkualitas rendah. Partner Dudi curang 
membelanjakan anggaran proyek. Selain itu, ia 
melarikan diri dan bersembunyi entah di mana. 
Akibatnya, Dudi harus bertanggung jawab atas semua 
kerugian dan menghadapi tuntutan berat. Semua harta 
milik Dudi habis dijual, termasuk rumah yang ia 
tempati bersama istri dan kedua anaknya. Ia pun harus 
menerima hukuman penjara. 



 
Saat Dudi dipenjara, keluarga besar dan semua rekan 
bisnisnya mencemooh kepercayaannya kepada Tuhan 
Yesus. Namun, teman-teman komunitas gereja Dudi 
selalu menghibur dan menguatkan Dudi. Mereka pun 
berdoa dan berpuasa baginya. Tak lama kemudian, 
partner Dudi tiba-tiba menyerahkan diri dan meminta 
maaf kepadanya. Dengan pernyataan partnernya, Dudi 
pun dibebaskan. Bukan hanya itu, dalam waktu singkat, 
perusahaan Dudi yang tadinya sudah bangkrut kini 
kebanjiran order. Kejadian yang nyaris mustahil 
tersebut membuka mata keluarga besar Dudi dan 
kenalannya, sehingga banyak dari mereka yang 
bertobat. 
 
Cara Tuhan menjawab doa-doa kita terkadang begitu 
ajaib. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana 
cara-Nya, tetapi percayalah, Tuhan sangat tahu apa 
yang sedang Dia kerjakan. Mungkin doa kita seolah-
olah tak kunjung dijawab, sampai kita mengira 
mungkin Tuhan sudah melupakan kita. Seperti yang 
Maria dan Marta pikirkan saat Lazarus meninggal, 
Yesus sudah terlambat. Namun, sesungguhnya Tuhan 
sedang melawat hidup kita. Mujizat yang jauh lebih 
besar dari yang kita pikirkan sedang dikerjakan Tuhan. 
Bukan hanya hidup kita yang akan diubahkan total, 
tetapi juga menyentuh kehidupan orang-orang di 
sekitar kita. Sehingga mereka pun beroleh kelepasan, 



keselamatan, dan pertobatan. Jadi, bersabarlah. Tetap 
tekun, setia, dan persiapkan diri kita sebaik-baiknya 
untuk menyambut lawatan Tuhan yang membawa kita 
ke level yang lebih tinggi. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya ingin membawa KELEPASAN 
JASMANI, tetapi juga KELEPASAN ROHANI; yaitu 
KESELAMATAN dan PERTOBATAN banyak orang 
 
APLIKASI 
1. Pernahkan Anda mengalami lawatan Tuhan? Apa 

yang terjadi dalam hidup Anda setelahnya? 
2. Mengapa Tuhan ingin melawat umat-Nya?  
3. Bagaimana caranya supaya Anda bisa mendapat 

lawatan lebih lagi?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami menanti-nantikan lawatan-Mu 

dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami diubahkan 
dan dapat berguna bagi kerajaan-Mu serta menjadi 

berkat bagi dunia ini. Kami percaya, waktu-Mu adalah 
yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 11-12; Matius 26:1-25 



21 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KELEPASAN AJAIB DARI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 2:1-25 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 2:24-25 Allah mendengar mereka 
mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya 
dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat 
orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. 
 
Seperti kebanyakan anak di zaman modern ini, Timmy 
mudah mengakses teknologi canggih. Ketika ia baru 
menginjak usia remaja, ia sudah memiliki smartphone 
tercanggih. Tentu barang berharga itu diberikan oleh 
kedua orangtuanya karena mereka menyayanginya. 
Selain dapat menghubungi orangtua dan teman-teman 
dengan mudah, ia menemukan banyak hiburan di 
dalamnya. Ia pun mengunduh sebuah game yang 
sedang terkenal. Awalnya cuma iseng saja, karena ia 
merasa jenuh. Namun, konten yang disediakan game 
ini amat sangat mengasyikan, sehingga Timmy 
kecanduan. Jangankan ingat berdoa, waktu belajarnya 
pun terpakai untuk bermain game. Akibatnya, nilai 
ulangannya jeblok dan ia terancam tidak naik kelas. 



Meski demikian, ia tetap tidak bisa berhenti 
memainkannya. Setiap kali ia mencoba melepaskan 
perhatiannya dari game tersebut, Timmy selalu gagal. 
Game itu seolah-olah telah memperbudaknya. 
 
Berbicara tentang perbudakan, tentu kita teringat pada 
bangsa Israel yang ditindas di tanah Mesir selama 430 
tahun. Selama itu, tentu ada upaya-upaya yang mereka 
lakukan untuk melepaskan diri. Meski demikian, 
mereka tetap mendapatkan diri mereka terbelenggu 
dalam perbudakan. Sementara itu, Allah seolah-olah 
menutup mata terhadap keadaan mereka. Namun, 
Alkitab mencatat bahwa Allah mendengar erangan 
mereka dan mengingat perjanjian-Nya dengan leluhur 
bangsa Israel. Maka Allah pun bertindak dan 
melepaskan mereka dengan perantaraan Musa. 
 
Seberapa banyak dari kita yang kini hidupnya seolah-
olah tengah terbelenggu. Kita seakan tidak bisa 
terlepas dari kecanduan, hutang, kegagalan, konflik, 
rasa bersalah, kebiasaan buruk, atau masih banyak lagi. 
Seperti bangsa Israel, berseru-serulah kepada Tuhan, 
maka Dia yang setia akan melawat kita dari gunung-
Nya yang kudus. Dia akan mematahkan setiap 
belenggu, memberi jawaban, dan membelah “Laut 
Teberau” bagi kita. Alih-alih terpuruk semakin dalam, 
Dia akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi 
lagi.   



 
RENUNGAN 
Tuhan MELAWAT kita untuk memberikan kita 
KELEPASAN YANG AJAIB dari BELENGGU yang selama 
ini "MEMPERBUDAK" hidup kita  
 
APLIKASI 
1. Adakah hal yang membuat hidup Anda seolah 

terbelenggu sekarang ini? Upaya apa yang telah Anda 
lakukan untuk melepaskan diri, dan bagaimana 
hasilnya? 

2. Mengapa Tuhan ingin memberikan Anda 
kelepasan yang ajaib?  

3. Bagaimana Anda dapat menerima lawatan Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 

memperhatikan keadaan kami. Tolong kami, ya Bapa, 
untuk dapat terlepas dari hal-hal yang membelenggu 
hidup kami. Agar kami pun dapat mempermuliakan 
nama-Mu melalui kesaksian hidup kami.  Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 13; Matius 26:26-50 

 



22 SEPTEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

JANGAN SAMPAI BINASA DI TENGAH KEAJAIBAN 
LAWATAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Raja-Raja 7:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-Raja 7:2 Tetapi perwira, yang menjadi ajudan 
raja, menjawab abdi Allah, katanya: "Sekalipun TUHAN 
membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu 
mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah: "Sesungguhnya, 
engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, 
tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya." 
 
Lawatan Tuhan yang penuh keajaiban merupakan hal 
yang paling dinanti-nantikan setiap orang dalam 
hidupnya. Terlebih-lebih bagi mereka yang sedang 
dalam kesusahan besar. Suatu kali, Samaria mengalami 
bencana kelaparan karena dikepung pasukan raja Aram 
(2Raj. 6:24-25). Saat Elisa menyampaikan bahwa Tuhan 
akan mengadakan mujizat pertolongan-Nya bagi 
Samaria, ajudan Yoram, raja Israel, mencemooh 
perkataan Elisa. Ia mengatakan, sekalipun Tuhan 
membuka tingkap-tingkap langit, mustahil hal itu bisa 



terjadi. Keraguan perwira ini memang sepertinya 
masuk akal. Saat itu harga-harga melambung tinggi, 
bahkan ada orang yang tega memakan anaknya sendiri. 
Namun, itu bukanlah alasan untuk tidak percaya 
kepada Tuhan. Akhirnya, saat lawatan itu terjadi, 
ajudan raja itu tidak bisa menikmati apa-apa. Bahkan, 
ia mati diinjak-injak oleh rakyat yang berebutan untuk 
mengalami mujizat lawatan itu. 
 
Hal yang sangat bertolak belakang kita temukan pada 
seorang perwira di Kapernaum pada zaman Yesus 
hidup di dunia. Saat ia memohon agar Yesus 
menyembuhkan hambanya yang lumpuh, ia bukan 
hanya sekedar meresponi lawatan Tuhan dengan hati 
terbuka. Ia juga menunjukkan iman di atas rata-rata 
dan Yesus memuji imannya tersebut (Mat. 8:5-10). 
Saat itu juga, hambanya pun sembuh (Mat. 8:13). 
 
Kisah dua orang perwira di atas mungkin pernah kita 
temui di sekeliling kita atau bahkan kita pernah 
mengalaminya. Bila kita memiliki hati seperti perwira di 
Kapernaum, kita pasti mengalami keajaiban lawatan 
Tuhan. Namun, bagaimana kalau hati kita seperti 
perwira ajudan raja yang meresponi lawatan Tuhan 
dengan ketidakpercayaan? Bila kita mendapati hati kita 
seperti ajudan raja tersebut, segera minta ampun pada 
Tuhan dan ambil komitmen untuk menjauhkan 
kebimbangan atas mujizat Tuhan dari hati kita, apa pun 



keadaannya. Segera responi lawatan itu dengan hati 
terbuka, maka Tuhan pun akan membawa hidup kita ke 
level lebih tinggi. 
 
RENUNGAN 
Jauhkan KETIDAKPERCAYAAN dan KEBIMBANGAN dari 
hati kita, jangan sampai KEHILANGAN LAWATAN 
ALLAH dan MELEWATKAN MUJIZAT-NYA 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah atau sedang menantikan 

lawatan Allah terjadi dalam hidup Anda? Mengapa 
Anda menantikannya? 

2. Apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa 
mengalami lawatan Allah dalam hidupnya? 

3. Apa komitmen Anda agar bisa mengalami lawatan 
Allah dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu yang 
besar yang sedang terjadi dalam hidup kami. 

Mampukan kami untuk membuang ketidakpercayaan 
dan kebimbangan dari hati kami, sehingga kami boleh 

terus mengalami keajaiban lawatan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 14; Matius 26:51-75 



23 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RESPONS YANG BENAR DALAM MENANTIKAN 

LAWATAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 16:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 16:9 Karena mata TUHAN menjelajah 
seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya 
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 
Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab 
itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami 
peperangan. 
 
“Kak, sepertinya Tuhan tidak memperhatikan hidupku 
lagi,” kata Randi kepada KKS-nya. Saat ini, ia tengah 
menghadapi berbagai permasalahan yang tak 
tertanggungkan. Setahun yang lalu, usaha keluarganya 
bangkrut. Ia tidak lagi mendapatkan kiriman untuk 
biaya kuliah dan kebutuhan sehari-harinya. Padahal, 
sebentar lagi ia harus mengikuti skripsi. Sewaktu itu, 
satu-satunya jalan keluar yang Randi lihat adalah 
mengambil pinjaman pribadi. Jumlahnya tidak 
seberapa. Namun, seiring waktu, bunganya kian 



membengkak. Kini Randi terlilit hutang yang sangat 
besar.  
 
Tergesa-gesa mengambil keputusan berdasarkan 
logika. Inilah permasalahan sebagian besar dari kita. 
Raja Asa pun mengalaminya. Awalnya, ia sangat 
bergantung kepada Tuhan dan mendapatkan 
perkenanan besar-Nya. Namun, pada tahun ke-36 
pemerintahannya, raja Israel dan raja Aram hendak 
menggempurnya. Lalu Asa mengirimkan upeti—yang 
berasal dari perbendaharaan rumah Tuhan—kepada 
raja Aram. Strategi Asa tampaknya berhasil. Aram 
undur dari Yehuda dan berbalik menyerang Israel. Tak 
terduga, Tuhan mengungkapkan bahwa sesungguhnya 
Dia bermaksud menyerahkan raja Aram ke tangan Asa. 
Karena hatinya tak lagi bersandar kepada Allah, tetapi 
kepada kekuatan bangsa lain dan pemikirannya sendiri, 
Tuhan pun mencabut perkenanan-Nya. 
 
Memang benar, saat kita menghadapi permasalahan 
besar, sering kalinya kita merasa tidak sanggup lagi. 
Namun, berhentilah bersandar pada pengertian kita 
sendiri (Ams. 3:5). Tuhan telah berjanji untuk tidak 
membiarkan kita melalui pencobaan yang melebihi 
kekuatan kita (1Kor. 10:13). Melalui semua persoalan 
itu, Tuhan ingin kita menyadari bahwa di dalam-Nya, 
kita bisa menjadi lebih kuat daripada yang kita pikirkan 
(Flp. 4:13). Percayalah, Tuhan belum selesai berkarya 



dalam hidup kita. Dia bukanlah Allah yang bekerja 
setengah-setengah (Flp. 1:6). Tuhan tidak ingin kita 
hanya pernah mengalami lawatan-Nya. Dia masih ingin 
melawat hidup kita. Bahkan lawatan yang lebih besar 
dan ajaib, yang akan membawa kita ke level yang lebih 
tinggi, telah dipersiapkan-Nya bagi kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
BUKA HATI LEBAR-LEBAR dan JANGAN MERESPONS 
DENGAN LOGIKA, maka lawatan Tuhan yang ajaib 
PASTI TERJADI dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap hati Anda dalam menantikan 

lawatan Tuhan selama ini? 
2. Mengapa Anda tidak seharusnya meresponi 

lawatan Tuhan dengan logika? 
3. Bagaimana Anda akan menantikan lawatan Tuhan 

mulai dari sekarang? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu beserta 

dengan kami, memberikan kami kekuatan dan 
penghiburan. Meski semua pintu tertutup bagi kami, 
kami percaya Engkau akan membukakan pintu yang 
lain bagi kami. Pintu yang akan membawa kami ke 

tempat yang tepat dan membawa kami ke level lebih 
tinggi lagi dalam hidup kami. Biarlah semua yang kami 



jalani pada akhirnya adalah untuk memuliakan nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 15-16; Matius 27:1-26 


