


10 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SENANTIASA MENGALAMI TUNTUNAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:5-16 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:5b "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan 
engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan 
engkau." 
 
Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang abai 
terhadap umat-Nya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa 
menuntun anak-anak-Nya, bahkan tuntunan-Nya 
begitu terperinci dan detail. Ini semata-mata Dia 
lakukan karena kasih-Nya yang begitu dalam pada kita. 
 
Saat Tuhan hendak membinasakan bumi dengan air 
bah, Dia memerintahkan Nuh yang ingin Dia 
selamatkan untuk membuat sebuah bahtera. Bukan 
hanya sekedar memerintahkan, Tuhan menuntun Nuh 
detail demi detail apa yang harus dipersiapkan dan 
dilakukan. Mulai dari jenis kayu yang digunakan, 
bentuk bahtera yang akan dibuat, ukuran bahtera, 
sampai cara membuatnya. Melihat begitu 
terperincinya Tuhan menuntun Nuh, apakah itu berarti 



Tuhan tidak punya pekerjaan lain sampai mau repot 
menuntun Nuh sedemikian detailnya? Bukankah Tuhan 
cukup memerintahkan Nuh membuat bahtera, 
kemudian membiarkan Nuh membuatnya sendiri 
sesuai kreatifitasnya?  
 
Sebagai Raja di atas segala raja, tentu Tuhan bukan 
hanya mengurus Nuh seorang. Alam semesta juga 
butuh Tuhan. Namun, Tuhan tidak mau membiarkan 
dan meninggalkan umat-Nya begitu saja. Dia lebih 
memilih memberikan tuntunan kepada umat-Nya 
pribadi lepas pribadi. Bukan hanya dalam perkara yang 
besar, tetapi juga dalam perkara yang kecil. Di masa 
sekarang ini, tuntunan Tuhan dinyatakan dalam 
berbagai hal dalam hidup kita. Mungkin itu tuntunan 
dalam memilih pekerjaan yang tepat, memilih 
pasangan hidup, maupun memilih rekan bisnis. Atau 
dituntun cara mengembangkan komsel, 
mengembangkan pelayanan, dan masih banyak 
tuntunan lainnya.  
 
Seperti Nuh yang selamat dari air bah karena mengikuti 
tuntunan Tuhan, maka saat kita taat pada tuntunan 
Tuhan, kita pun akan mengalami keselamatan, 
kelegaan, kelepasan, kemenangan, terobosan. Segera 
ambil komitmen untuk tetap percaya bahwa Tuhan 
tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Kita 



pun bisa senantiasa mengalami-Nya lebih dalam lagi 
lewat tuntunan-tuntunan-Nya.  
 
RENUNGAN 
Tuhan kita BUKANLAH Allah yang SUKA MEMBIARKAN 
seseorang, tetapi Dia adalah TUHAN YANG SUKA 
MENUNTUN umat-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan 

menyatakan kasih-Nya yang dalam lewat tuntunan 
demi tuntunan-Nya dalam hidup Anda? 

2. Apa tuntunan Tuhan yang pernah Dia nyatakan 
dalam hidup Anda? Apa respons Anda saat Tuhan 
menyatakan tuntunan-Nya? 

3. Apa yang Anda alami saat taat pada tuntunan 
Tuhan? 
 

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

penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau 
terus berada dalam tuntunan-Mu, sehingga kami bisa 

terus merasakan kasih-Mu yang begitu dalam. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 14-15; Lukas 22:31-46 

 



11 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUNTUNAN ILAHI YANG AJAIB 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 10:25-30 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 10:27 Domba-domba-Ku mendengarkan 
suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka 
mengikut Aku, 
 
Pernahkah Anda melihat sebuah film superhero yang 
berjudul Ant-Man? Film itu bercerita tentang kisah 
hidup Scott Lang, seorang superhero yang 
kehebatannya selain pada kostum yang saat dikenakan 
dapat menyusutkan dirinya hingga menjadi seukuran 
semut, juga pada kemampuannya mengerahkan 
semut-semut untuk taat pada perintahnya. Namun 
untuk dapat menjalankan misinya, pada awalnya ia 
harus berusaha keras dalam melatih semut-semut itu 
hingga akhirnya mereka dapat dijadikan prajuritnya. 
 
Melatih semut-semut itu tidaklah mudah. Untuk dapat 
berkomunikasi, Scott Lang memakai alat khusus yang 
bisa mengirimkan frekuensi sinyal yang hanya dapat 
didengar oleh semut-semut itu saja. Ia pun harus 



terlebih dahulu membangun koneksi dengan semut-
semut tersebut sehingga akhirnya mereka mau 
menjalankan perintahnya. Singkat cerita, akhirnya 
semut-semut itu mau mendengarkan suara Scott Lang, 
dan bersama-sama mereka pun berhasil menjalankan 
misi untuk menyelamatkan dunia. 
 
Kisah ini sama seperti hubungan antara kita dengan 
Tuhan. Tuhan mempunyai visi misi yang besar bagi 
hidup kita. Namun, untuk dapat menggenapi visi itu 
bersama-sama, kita harus berada dalam frekuensi yang 
sama dengan-Nya untuk dapat mendengar suara-Nya. 
Oleh karena itu, bersihkanlah hati kita dari persoalan-
persoalan duniawi. Saat hidup kita terfokus pada 
Tuhan dan kehendak-Nya, telinga rohani kita akan 
semakin terbuka untuk dapat mendengarkan suara-
Nya yang memberikan kita tuntunan ilahi. Bukan hanya 
itu, kita pun harus mau melangkah sesuai petunjuk-Nya 
agar Tuhan dapat menuntun hidup kita. Baru setelah 
itu kita bisa dipakai melakukan perkara-perkara yang 
besar bersama-Nya dan mengalami-Nya lebih dalam 
lagi. 
 
RENUNGAN 
Untuk menerima TUNTUNAN ILAHI yang ajaib, kita 
harus BISA dan MAU mendengarkan SUARA TUHAN. 
 
  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda dapat mendengar suara Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan rindu kita menerima tuntunan-

Nya yang ajaib? 
3. Menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan 

untuk dapat dipimpin oleh-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk lebih lagi dengar-

dengaran akan suara-Mu. Kami mau menerima 
tuntunan-Mu, ya Bapa. Kami mau mengalami Engkau 

lebih dalam lagi sehingga Engkau dapat memakai kami 
lebih lagi untuk melakukan perkara-perkara yang besar 

bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 16-18; Lukas 22:47-71 



12 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENDENGAR DAN MENGIKUTI TUNTUNAN-NYA 

YANG AJAIB 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 31:1-25 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 31:4-5 Sebab Engkau bukit batuku dan 
pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan 
menuntun dan membimbing aku. Engkau akan 
mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang 
terhadap aku, sebab Engkaulah tempat 
perlindunganku. 
 
Bulan ini terasa berat bagi Lila. Bagaimana tidak, 
setelah menerima gaji dari perusahaannya, ia 
menggunakan uangnya untuk membayar tagihan-
tagihan. Mulai dari biaya sekolah anaknya, tagihan 
listrik, air, cicilan kendaraan, dan cicilan rumah. Belum 
ada dua minggu, gajinya sudah habis tak bersisa. Ia 
sempat berpikir, apa yang harus dilakukan untuk 
mencukupi kebutuhannya dalam dua minggu ke depan. 
Secara manusia, Lila bisa putus asa dan menyerah, 
tetapi ia ingat, ia punya Tuhan yang lebih dari 
segalanya. Akhirnya, Lila pun mencari Tuhan dan 



berserah kepada-Nya. Hebatnya, dengan cara-Nya 
yang ajaib, Tuhan membuka jalan. Ada saja berkat yang 
Tuhan kirimkan bagi Lila dan keluarganya, sehingga sisa 
dua minggu itu menjadi minggu penuh mujizat. 
 
Terkadang, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, 
rancangan-Nya pun berbeda dengan rancangan kita. 
Namun ketahuilah, Tuhan izinkan kita mengalami 
masalah dan pergumulan untuk menunjukkan 
penyertaan-Nya bagi kita. Tuhan ingin kita menyadari 
bahwa Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang 
akan mencelakakan kita, tetapi hanya rancangan damai 
sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan 
bagi kita (Yer. 29:11). Artinya, Tuhan sudah 
mengetahui apa yang akan terjadi dan kita alami di 
depan sana. Seperti yang dialami Maria dan Yusuf, 
orang Majus dari Timur, atau para Gembala, mereka 
semua mengalami perkara yang tidak pernah mereka 
bayangkan sebelumnya. Semua itu Karena mereka 
mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunan-Nya 
yang ajaib. 
 
Oleh karena itu, di penghujung tahun 2018 dan 
memasuki tahun 2019 ini, marilah kita mendekat 
kepada Tuhan yang memberikan tuntunan ilahi, 
sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara dasyat 
bersama-Nya. Meskipun iblis sudah menyiapkan 
banyak perangkap bagi kita, entah dosa, kegagalan, 



kebangkrutan, dan semua hal negatif, percayalah 
kepada Tuhan saja. Cukup mendengar dan mengikuti 
tuntunan-Nya yang ajaib, maka kita akan memperoleh 
keselamatan dan mengalami kemenangan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Jika kita mendengarkan SUARA TUHAN serta mengikuti 
TUNTUNAN-NYA YANG AJAIB, kita akan mengalami 
KESELAMATAN dan KEMENANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah bisa membedakan suara 

Tuhan dengan yang bukan dari Tuhan? Bagaimana 
caranya? 

2. Dalam hal apa Anda mengikuti tuntunan Tuhan 
yang ajaib dalam hidup Anda? 

3. Apa komitmen Anda supaya bisa semakin peka 
mendengar suara Tuhan dan lebih mengikuti 
tuntunan-Nya yang ajaib? Sebutkan!?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
memberikan tuntunan-Mu yang ajaib bagi kami. 

Berikan kami kepekaan lebih lagi untuk mendengar 
suara-Mu, ya Tuhan, agar kami semakin mengalami 

keselamatan dan kemenangan yang dari pada-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 19-20; Lukas 23:1-25 

 



13 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CARA TUHAN BERBICARA KEPADA KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 33:12-18 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 33:14-15 Karena Allah berfirman dengan satu 
dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. 
Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila 
orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat 
tidur, 
 
Tuhan masih berbicara kepada kita dengan cara-cara 
ajaib seperti dalam Alkitab. Sepanjang sejarah 
kekristenan, secara konstan kita dapat menemukan 
catatan kesaksian tentang orang-orang yang bertemu 
Tuhan dalam mimpi, dalam penglihatan, maupun 
mendengarkan suara-Nya. Bahkan di akhir September 
tahun 2018 ini, kita mendengarkan kesaksian luar biasa 
dari Kapten Ricosetta Mafella. Saat itu, ia tengah 
menerbangkan pesawat Batik Air ID-6231 ke bandara 
Mutiara, Palu. Ia bercerita landasannya terletak di 
antara dua gunung dan tiupan angin kerap kali begitu 
kencang. Bagaikan lembah kekelaman. Benar saja, 
ketika pesawat semakin mendekati daratan, angin 



bertiup semakin kencang. Ketika itulah Tuhan 
memberitahunya untuk belok kanan. Meskipun ia tahu 
pesawat akan tiba terlambat sekitar 5-7 menit, ia tetap 
membelokkan pesawat ke kanan, berputar sekali lagi.  
 
Itu baru awalnya, begitu pesawat mendarat, Tuhan 
kembali bersuara. “Bergegaslah! Cepat berangkat!"  
Proses persiapan keberangkatan berikutnya pun 
dipercepat. Setelah semua penumpang naik, Kapten 
Maffela meminta izin untuk take off. Ia tak pernah 
menyangka, tepat ketika pesawatnya berhasil lepas 
landas, gempa sebesar 7,7 SR menggoncang Palu. 
Terlambat beberapa detik saja, pesawat bisa gagal 
terbang, bahkan mengalami kecelakaan. Seisi pesawat 
selamat karena sang kapten mendengarkan suara 
Tuhan. 
 
Ya, Tuhan tidak pernah bungkam. Dalam buku "The 
Problem of Pain", C.S. Lewis menulis, “Tuhan berbisik 
dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani 
kita, tetapi berteriak dalam penderitaan kita.” Itu 
artinya, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Di setiap 
waktu. Dalam semua keadaan. Masalahnya bukanlah 
apakah Tuhan berbicara atau tidak, tetapi apakah kita 
mendengarkan atau tidak. Lepaskanlah diri kita dari 
segala kesibukan, permasalahan hidup, atau keinginan-
keinginan hati kita, dan arahkan perhatian kita kepada 
Tuhan. Saat kepekaan rohani kita semakin dipertajam, 



kita tidak akan lagi melewatkan suara-Nya, tetapi kita 
dapat menerima tuntunan ilahi-Nya dan mengalami 
Tuhan lebih dalam lagi. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tuhan bisa berbicara BERHADAPAN MUKA dengan 
kita, maupun melalui SUARA, MIMPI, dan 
PENGLIHATAN ILAHI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang Tuhan katakan kepada Anda hari-hari 

ini?  
2. Apakah yang menghalangi Anda untuk 

mendengarkan atau mentaati suara-Nya? 
3. Bagaimana Anda akan menanggapi apa yang 

Tuhan katakan kepada Anda hari-hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkau sungguh baik. Tuntunan-Mu selalu 

nyata dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu 
memfokuskan hidup kami kepada-Mu dan pertajam 

pendengaran kami, ya Tuhan, agar kami boleh semakin 
peka mendengarkan suara-Mu dari hari ke hari. Kami 
ingin mengalami-Mu semakin dalam dari hari ke hari. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 21-22; Lukas 23:26-56 



14 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TUHAN BERBICARA MELALUI SIAPA SAJA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 19:20-27 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 19:20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah 
didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 
 
Sudah bertahun-tahun Albert bekerja sama dengan 
rekannya, Donny, untuk mengembangkan berbagai 
aplikasi ponsel pintar. Namun, selama ini mereka 
terbilang gagal dan investor mereka akhirnya menarik 
diri. Saat seorang teman lama menawarinya pekerjaan 
di perusahaan besar dan gaji berkali lipat, ia pun sangat 
tertarik. Meski demikian, ia tidak berani langsung 
mengiyakan. Ia berencana untuk berkonsultasi dengan 
konselor gereja yang dipercayanya di hari Minggu. 
Namun, bukannya teryakinkan, ia malah semakin 
bingung. Sementara itu, rekannya, Donny, berusaha 
untuk menahannya. Dengan serius Donny berkata, “Al, 
aku yakin kali ini kita akan sukses. Akhir-akhir ini 
sewaktu doa, Tuhan memberikan rhema kalau 
terobosan itu akan datang.” 
 



Ketika mendengarkan itu, Albert malah mengira Donny 
sedang iri padanya. Sebab menurutnya, aplikasi 
tersebut akan bernasib sama seperti yang lainnya. 
Segera hilang dari pasaran. Apalagi, tidak seperti 
dirinya yang rajin ke gereja, Donny baru akhir-akhir ini 
mulai berdoa kembali. Karena itulah, akhirnya Albert 
memutuskan untuk menerima tawaran temannya dan 
melepaskan haknya kepada Donny. Tak disangka, tiga 
bulan kemudian perkataan Donny menjadi kenyataan. 
Aplikasi mereka disukai masyarakat luas dan beberapa 
investor luar tanpa ragu menginvestasikan dana yang 
tidak kecil. Kalau saja Albert bertahan, tentu saat ini ia 
sudah menuai besar-besaran bersama Donny.   
 
Terkadang, kita menyangka Tuhan hanya akan 
menyampaikan pesan-Nya kepada kita lewat orang-
orang yang kita pandang rohaninya sudah tinggi. 
Mungkin mereka adalah pendeta, konselor, atau para 
pelayan Tuhan yang sudah senior. Padahal, Tuhan bisa 
berbicara melalui siapa saja. Bahkan melalui orang-
orang biasa dan sederhana di sekitar kita. Bisa jadi 
mereka adalah pasangan kita, orangtua, saudara, 
bahkan anak kita. Bisa juga melalui sahabat atau teman 
komsel kita. Siapa pun bisa Tuhan pakai, karena Tuhan 
sangat ingin berbicara kepada kita. Bukalah hati kita, 
maka kita pun akan mengalami tuntunan ilahi-Nya 
yang ajaib. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya berbicara kepada kita melalui 
KONSELING dengan orang yang diurapi-Nya, tetapi 
juga ORANG-ORANG yang ada DI SEKELILING KITA. 
 
APLIKASI 
1. Percayakah Anda bahwa Tuhan bisa memakai 

siapa saja, bahkan anak-anak yang semestinya tidak 
mengerti apa-apa untuk berbicara kepada Anda? 
Mengapa demikian?  

2. Mengapa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk 
berbicara kepada Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat mulai membuka telinga 
hati Anda terhadap orang-orang di sekeliling Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Engkaulah Allah yang baik. 

Engkau selalu ingin menuntun hidup kami. Bukakan 
hati kami, ya Bapa, agar kami boleh memiliki 

kerendahan hati untuk dapat mendengarkan suara-Mu 
melalui siapa saja yang Engkau pakai untuk berbicara 

kepada kami. Sehingga kami boleh menerima 
tuntunan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 1-3; Lukas 24:1-35 



15 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
DENGARLAH PANGGILAN-NYA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 16: 4-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-
Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 
memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 
 
Desember telah tiba. Nuansa Natal begitu kental 
terasa. Kidung Natal lirih mengalun mendamaikan jiwa. 
Hati bersorak bersukacita. Tetapi, semua suasana itu 
tidak didapati Jonas. Hatinya tertutup, kosong, dan 
tawar. Ia merasakan ada ketidakberesan dalam dirinya. 
Ia sudah berusaha berdoa, tetapi selalu tidak fokus, 
pikirannya malah melantur. Toni, sahabat Jonas, 
kemudian mengajaknya ke Pondok Daud. Di situlah 
akhirnya Jonas bisa kembali merasakan komunikasi 
intim dengan Roh Kudus. Ia dapat bersungguh-sungguh 
berdoa dan melepaskan semua beban pikirannya. 
Ketika Roh Kudus hadir, Jonas tidak bisa lagi 



membendung air matanya. Hatinya menjadi terbuka, 
badannya bergetar, dan ia sujud tersungkur. Suara 
Tuhan terdengar jelas di hatinya. 
 
Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid-
Nya tentang Roh Kebenaran yang akan memimpin ke 
dalam seluruh kebenaran. Roh itu akan menyatakan 
kepada orang percaya semua hal yang diterima-Nya 
dari Kristus. Karya Roh itu akan dinyatakan ketika hidup 
orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehadiran-
Nya, kasih-Nya, pengampunan-Nya, kekudusan-Nya, 
kuasa-Nya, semua karunia rohani, mujizat-Nya, dan 
segala hal yang sudah ditetapkan untuk menjadi milik 
kita melalui hubungan kita dengan Kristus dinyatakan-
Nya dalam hidup kita.  
 
Tuhan sangat rindu untuk berbicara dengan kita. 
Namun, sering kali kita tidak dapat mendengarkan 
suara-Nya dengan jelas akibat belenggu permasalahan 
hidup. Jika kita ingin lebih jelas dan lebih peka untuk 
mendengar suara Tuhan maka kita harus hidup penuh 
dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh 
Kudus maka dimensi spiritual dalam hidup kita akan 
terbuka lebih besar, sehingga bisa menangkap pesan 
dari Roh Kudus. Lepaskanlah semua atribut dunia 
untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita 
bisa fokus mendengar suara-Nya. Ketika dengan tulus 
dan setia kita mencari kehendak-Nya, kita pasti akan 



merasakan setiap tuntunan-Nya yang akan membawa 
kita menuju kemenangan yang gilang-gemilang. 
 
RENUNGAN 
Tuhan sangat rindu untuk BERBICARA dengan kita, 
tetapi kita belum dapat MENDENGARKANNYA 
DENGAN JELAS sampai ROH KUDUS MEMENUHI kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang selama ini menghalangi Anda untuk 

mendengar suara Tuhan?  
2. Apa langkah-langkah yang harus Anda ambil agar 

bisa peka mendengar suara Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda supaya dapat terus diperbarui 

dengan kuasa dari Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu 

rindu untuk berbicara dan memberkati kami. Ampuni 
kami yang sering kali tidak bisa mendengar suara-Mu 

karena kelemahan dan keterbatasan kami. Ajarkan 
kami untuk selalu tulus dan setia mencari-Mu. 
Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu 

mendengarkan suara-Mu dengan jelas dan menikmati 
hadirat-Mu. Masuklah dalam hati kami dan 

perbaharuilah kami dengan hati yang selalu melayani-
Mu lebih sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 4-6; Lukas 24:36-53 

 



16 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SEMAKIN PEKA AKAN TUNTUNAN ILAHI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 50:4-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 50:4b Setiap pagi Ia mempertajam 
pendengaranku untuk mendengar seperti seorang 
murid. Tuhan ALLAH telah membuka telingaku, dan 
aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 
 
Seorang anak balita menanti-nantikan ayahnya pulang 
ke rumah selepas kerja. Dengan cepat ia menyadari 
kedatangan ayahnya begitu mendengar bunyi 
kendaraan dari depan rumah, kemudian langkah kaki 
sang ayah, hingga caranya menutup pintu. Hal ini bisa 
terjadi karena sepanjang hari anak itu menyimpan 
keinginan yang besar untuk segera bermain dengan 
sang ayah. Ia sudah hafal dan peka akan tanda-tanda 
kedatangan sang ayah karena mendengar hal yang 
sama setiap harinya. Kemampuan mendengarkan juga 
sangatlah krusial bagi kelangsungan hidup domba-
domba. Jika mereka tidak dapat mengenali suara 
gembala mereka dan mengikuti tuntunan-Nya, mereka 
bisa tersesat di padang dan tidak bisa kembali ke 



kandangnya yang aman. Di luar kandang, seekor 
domba bukan saja bisa kelaparan, tetapi juga dimangsa 
binatang buas.  
 
Itu sebabnya, jika kita ingin hidup dalam tuntunan 
Tuhan, kita perlu menjadi seperti anak balita di atas 
yang begitu menanti-nantikan ayahnya maupun 
domba-domba yang bisa mendengarkan suara 
gembalanya. Sesibuk apa pun dan selelah apa pun kita, 
latihlah diri kita untuk berdiam diri menanti-nantikan 
Tuhan dalam doa, bahkan berpuasa. Dengan berpuasa, 
kita menyalibkan keinginan daging, menundukkannya 
di bawah keinginan roh. Saat keinginan daging 
ditaklukkan, keinginan roh pun menjadi semakin kuat 
dalam hidup kita.  
 
Dengan merendahkan diri dan menanti-nantikannya, 
maka kita bisa semakin peka mendengar suara Tuhan, 
Sang Gembala kita. Bahkan setiap pagi, Tuhan akan 
semakin mempertajam pendengaran roh kita, sehingga 
kita bisa mengetahui setiap detail tuntunan-Nya. 
Tuntunan Tuhan yang semakin nyata pasti akan 
membawa kita kepada berbagai keajaiban yang 
dahsyat. Dari hari ke hari, kita pun dapat hidup dengan 
mengalami-Nya lebih dalam lagi.  
 
  



RENUNGAN 
Jika kita mau terus MENANTI-NANTIKAN TUHAN dan 
MERENDAHKAN DIRI di hadapan-Nya, maka kita akan 
SEMAKIN PEKA akan TUNTUNAN ILAHI-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Dalam hati Anda, adakah yang menghalangi Anda 

untuk dapat percaya Tuhan mau menolong Anda? 
Apakah itu? 

2. Mengapa penting bagi Anda untuk terus menanti-
nantikan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-
Nya? 

3. Bagaimana Anda dapat merendahkan diri di 
hadapan-Nya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, kami bersyukur tuntunan-Mu nyata 

dalam hidup kami. Urapi kami untuk terus dapat 
merendahkan diri dan mematikan kedagingan kami, 

agar kami semakin peka akan suara-Mu. Kami percaya 
rancangan-Mu dahsyat akan setiap kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 7-9; Yohanes 1:1-28 

 

 


