


03 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MASUK KE LEVEL YANG LEBIH TINGGI 

 
BACAAN HARI INI 
Hagai 2:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Hagai 2:9 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang 
kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, 
firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku 
akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman 
TUHAN semesta alam." 
 
Sebuah gedung bioskop terlihat begitu kotor, tua, tidak 
berfungsi, dan tidak dilirik siapa pun. Padahal dulunya 
gedung tersebut tampak begitu megah. Tempat favorit 
bagi banyak orang untuk memanjakan mata mereka. 
Sampai akhirnya seorang hamba Tuhan mendapat 
rhema dari Tuhan untuk membeli gedung tersebut. Ya, 
ia adalah Bapak Obaja Tanto Setiawan. Lewat tangan 
Pak Obaja inilah, bangunan yang tadinya sudah tidak 
berguna, Tuhan ubahkan menjadi gedung yang bersih, 
bagus, dan menarik hati banyak orang untuk datang. 
Menjadi tempat ibadah yang dipenuhi mujizat dan 
hadirat Tuhan, sehingga banyak orang merasa 



diberkati, mengalami lawatan dan perjumpaan ilahi 
dengan Tuhan.  
 
Kini, sudah 29 tahun Gereja Keluarga Allah berdiri. Kita 
dapat melihat tangan Tuhan belum selesai bekerja. 
Kemuliaan demi kemuliaan Dia nyatakan, bahkan 
kemuliaan yang lebih besar lagi sedang dan akan terus 
dinyatakan. Jika Dia sedemikian rupa mendandani 
sebuah gedung yang awalnya sudah tidak berguna, 
bahkan mati, tidakkah terlebih lagi kita anak-anak-Nya? 
Di dalam kita yang awalnya bukan apa-apa dan bukan 
siapa-siapa ini, Dia akan menyatakan kebesaran dan 
kemuliaan-Nya yang lebih besar lagi dari waktu ke 
waktu. Sebab Tuhan sedang membawa gereja-Nya—
baik dalam rupa tempat ibadah maupun pribadi anak-
anak-Nya—masuk ke level yang lebih tinggi lagi untuk 
menggenapi rencana-Nya di akhir zaman. Inilah masa-
Nya. Sekaranglah waktu tersebut.  
 
Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri kita dengan 
serius. Jangan sampai kita melewatkan gelombang 
lawatan-Nya yang super dahsyat, yang belum pernah 
terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Apa pun keadaan 
kita, apa pun masa lalu kita, tanggalkan semua beban 
yang merintangi—baik itu dosa, ketakutan, 
ketidakpercayaan, maupun ketidakmampuan kita. 
Percayalah, Tuhan akan ubahkah hidup kita. Dia akan 
memakai hidup kita. Apa yang gereja kita terima, kita 



juga terima, sebab kita adalah bait Allah di mana Roh 
Kudus tinggal. 
 
RENUNGAN 
Tuhan sedang membawa gereja-Nya ke LEVEL LEBIH 
TINGGI untuk MENYELESAIKAN RENCANA-NYA di akhir 
zaman 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang Tuhan hendak kerjakan 

atas gereja-Nya hari-hari ini? 
2. Siapakah gereja-Nya yang dimaksud oleh Tuhan? 

Percayakah Anda bahwa Tuhan akan membawa Anda 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang lebih besar lagi? 

3. Apa yang harus dipersiapkan agar Anda dapat 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang lebih besar?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami sangat bersukacita dengan kemuliaan 
yang lebih besar yang hendak Engkau nyatakan atas 
kami. Beri keberanian untuk percaya, dan mampukan 

kami menanggalkan setiap beban dan dosa yang 
merintangi, sehingga kami dapat masuk ke dalam 

kemuliaan besar yang sedang Engkau nyatakan hari-
hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 12-13; Matius 16 

 



04 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
RENCANA TUHAN DI LEVEL YANG LEBIH TINGGI 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 1:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 1:6 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, 
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, 
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari 
Kristus Yesus. 
 
Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar cerita 
tentang Bunda Teresa. Ia memulai pelayanannya 
seorang diri sebagai misionaris di India pada tahun 
1948 dengan membantu orang miskin dan kelaparan. 
Tanpa dipayungi gereja atau lembaga mana pun, ia 
tidak memperoleh dukungan finansial dan sempat 
mengemis untuk makanan serta kebutuhannya sendiri. 
Ia pun pernah tergoda untuk kembali pada pelayanan 
di biara, tetapi ia tetap bertahan dalam panggilannya. 
Akhirnya tahun 1950, ia mendapat izin dari Vatikan 
untuk memulai kongregasi keuskupan yang kemudian 
menjadi Misionaris Cinta Kasih. Tidak hanya berhenti di 
India saja, Bunda Teresa pun memperluas 
jangkauannya ke Eropa Timur pada tahun 1980-an, 



kemudian Amerika, bahkan sampai ke Etiopia, Afrika. 
Hingga akhir hayatnya, ia masih terus dipakai Tuhan 
untuk melayani “yang termiskin di antara yang miskin”. 
Hidupnya telah menjadi berkat bagi jutaan orang di 
seluruh dunia, dan sekalipun ia telah meninggal lebih 
dari dua dekade lalu, ia masih terus menjadi berkat 
sampai saat ini.  
 
Ya, Bunda Teresa adalah salah satu sosok yang Tuhan 
pakai lebih dan lebih lagi sampai akhir hidupnya. 
Semakin Bunda Teresa bertambah umurnya, justru 
Tuhan semakin dahsyat berkarya atasnya, dan semakin 
hebat pula dampaknya bagi banyak orang di dunia. 
Tidak hanya Bunda Teresa saja, masih banyak lagi 
tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa yang pasti 
juga membuat kita berdecak kagum.  
 
Namun, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita hanya 
berhenti sampai mengagumi saja? Sadarilah bahwa 
Tuhan pun juga mempunyai rencana yang besar bagi 
kita. Apabila kita mau untuk lebih lagi dibawa ke level 
yang lebih tinggi, maka karya-Nya juga akan semakin 
dinyatakan dahsyat pula dalam hidup kita. Janganlah 
berhenti hanya karena satu atau dua hambatan dalam 
hidup. Biarkanlah Tuhan meneruskan karya-Nya dalam 
hidup kita, sampai pada akhirnya Tuhan memanggil 
kita. 
 



RENUNGAN 
Dibawa ke LEVEL LEBIH TINGGI berarti Tuhan TIDAK 
BERHENTI BEKERJA dalam hidup kita, tetapi justru 
SEMAKIN DAHSYAT BERKARYA melalui kita 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin membawa 

kita ke level yang lebih tinggi lagi? 
2. Apa saja hal yang dapat membuat Tuhan berhenti 

memakai kita sebagai alat-Nya?  
3. Tuliskanlah komitmen Anda untuk tetap setia agar 

dapat dipakai Tuhan terus-menerus lebih dan lebih 
lagi!?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, kami mau untuk terus naik ke level yang 
lebih tinggi sehingga dapat senantiasa Engkau pakai 

menjadi alat-Mu. Kami rindu pekerjaan-Mu dalam 
hidup kami tidak pernah berkesudahan sampai pada 

akhirnya Engkau memanggil kami, ya Bapa. Kami tahu 
Engkau sudah memanggil setiap kami untuk sesuatu 

tujuan yang besar dan kami mau bisa 
menyelesaikannya dengan baik seturut kehendak-Mu. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 14-15; Matius 17 



05 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RESPONS YANG BENAR TERHADAP KESULITAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Samuel 18:5-27 
 
RHEMA HARI INI 
1 Samuel 18:25 Kemudian berkatalah Saul: "Beginilah 
kamu katakan kepada Daud: Raja tidak menghendaki 
mas kawin selain dari seratus kulit khatan orang Filistin 
sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul 
bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan 
perantaraan orang Filistin. 
 
Kesulitan hidup atau tantangan berat tak selalu berarti 
celaka. Dalam bacaan hari ini, kita dapat melihat 
bagaimana Saul membenci Daud dan hendak 
menghancurkannya. Berulang kali, Saul melancarkan 
akal liciknya. Daud diangkat menjadi pemimpin seribu 
prajurit, dan ditugaskan ke garis depan untuk 
bertempur langsung dengan bangsa Filistin. Namun, 
bukan kematian yang menimpa Daud, melainkan 
kemenangan besar dalam setiap pertempuran. Bangsa 
Israel pun terkagum-kagum. Berikutnya, Saul 
menggunakan putrinya sebagai umpan. Ia menawarkan 
anaknya menjadi isteri Daud, dengan emas kawin 



seratus kulit khatan orang Filistin. Daud menerima 
tantangan itu dan dengan anak buahnya menyerang 
bangsa Filistin. Bukan hanya seratus, Daud membunuh 
dan mengambil dua ratus kulit khatan orang Filistin 
sebagai emas kawin. Bukannya celaka, tetapi nama 
Daud semakin termasyhur dan Saul pun bertambah 
gentar pada Daud. 
 
Kuasa Tuhan dan penyertaan-Nya tidak pernah 
berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. 
Kepada orang yang dikasihi-Nya, Tuhan bukan hanya 
menjaga dan memelihara, lebih dari itu, pembelaan-
Nya sungguh luar biasa. Saul mereka-reka hal yang 
jahat, tetapi Tuhan memutarbalikkan keadaan. Lewat 
setiap jebakan Saul, justru hidup Daud terus naik level  
dan membuat bangsa Israel semakin cinta kepadanya. 
 
Ya, menjadi anak Tuhan bukan berarti terhindar dari 
masalah. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan 
kita. Adalah bijaksana kalau kita selalu siap setiap saat, 
hidup dekat Tuhan, mengandalkan-Nya, dan 
mempercayai Dia selalu ada bersama kita. Masalah 
boleh datang, tetapi bersama Tuhan, kita akan 
mengatasi masalah, dan kita akan muncul sebagai 
pemenang. Semakin sulit masalah kita, semakin besar 
kemenangan yang kita akan peroleh, dan Tuhan akan 
membawa kita naik pada level yang lebih tinggi lagi. 
Amin. 



RENUNGAN 
PERKARA SULIT dan SANGAT BERISIKO bisa menjadi 
LOMPATAN BESAR yang membawa kita pada LEVEL 
LEBIH TINGGI dalam kehidupan kita 
 
APLIKASI 
1. Adakah perkara sulit yang besar risikonya yang 

tengah Anda alami saat ini? Bagaimana reaksi Anda?  
2. Mengapa Anda tidak perlu takut dan kuatir pada 

permasalahan besar yang kini tengah Anda hadapi? 
3. Bagaimana seharusnya Anda meresponi kesulitan 

dalam hidup Anda saat ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
ada dalam hidup kami, menyertai kami untuk 

menghadapi setiap hal-hal sulit yang kami hadapi. 
Kami mau menghadapi segala hal bersama-Mu, ya 

Bapa. Kami tahu, hanya dengan hikmat dan kekuatan-
Mu, setiap masalah akan berubah menjadi mahkota 

yang membawa kami naik level. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 16-18; Mat 18:1-20 

 



06 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI SUKSES UNTUK MASUK KEMULIAAN LEBIH 

BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 40:10-31 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 
 
Kesabaran Kara kecil menipis. Ibunya berjanji pulang 
kerja lebih cepat, tetapi sampai sore ia belum juga 
pulang. Pasalnya, bibi Kara yang tinggal di Jepang 
mengirimkan rumah-rumahan boneka yang dirakit 
sendiri. Rumah cantik yang dilengkapi lampu dan kotak 
musik. Ibu Kara melarangnya merakit sendirian karena 
ia masih terlalu kecil. Sesaat ia memperhatikan foto di 
kotak kemasannya. Ia merasa bisa membuatnya. Kara 
pun membongkar kotak tersebut dan melihat 
lembaran petunjuknya. Meski teksnya dalam bahasa 
asing, Kara nekat memulainya sendiri. Saat ibu Kara 
pulang satu jam kemudian, ia menemukan Kara 



meraung-raung dengan jari tertempel lem dan rumah-
rumahan yang tidak berbentuk. 
 
Bukan hanya Kara, kita pun sering kehilangan 
kesabaran. Bukan saja kita tinggal di zaman yang 
melaju semakin cepat, tetapi kita juga memiliki daftar 
aktivitas yang panjang. Akhirnya, kita terbiasa dengan 
segala sesuatu yang serba cepat, singkat, dan instan. 
Begitu pula ketika kita menantikan Tuhan dan 
tuntunan-Nya. Bisa jadi kita sudah mendoakan dan 
mencari petunjuk-Nya dalam firman. Namun, ketika 
Tuhan tak kunjung memberi jawab, kita cenderung 
bertindak sendirian. Akhirnya, kita hanya berusaha dan 
berusaha, tetapi hasilnya tak sepadan. Bahkan, tak 
jarang kita malah menemui kegagalan dan 
kekecewaan. 
 
Ketahuilah, ketika Tuhan membuat kita menunggu, 
semua itu pasti ada tujuan-Nya. Dia mengerti seberapa 
banyaknya hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. 
Dia tahu bagaimana kusutnya hidup kita. Namun, 
Tuhan juga memahami betapa kita tidak dapat 
mengatasi segala tantangan dan rintangan seorang diri. 
Ketika kita mau belajar menyediakan diri berdiam 
dekat kaki-Nya, Dia akan menyingkapkan rhema serta 
hikmat-hikmat-Nya yang tak terbatas. Jauh melebihi 
bayangan kita, Tuhan ingin membawa kita naik ke level 
yang lebih tinggi. Dia akan menyegarkan kembali 



kekuatan kita dan memberikan pengurapan ekstra 
yang menuntun kita pada kemuliaan lebih besar yang 
telah disediakan-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Kunci sukses pertama untuk masuk KEMULIAAN LEBIH 
BESAR adalah belajar MENANTIKAN TUHAN sampai 
mendapatkan HIKMAT dan KUASA-NYA 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan menanti-nantikan 

Tuhan?  
2. Mengapa Anda perlu menanti-nantikan Tuhan 

dalam segala hal? 
3. Bagaimana Anda dapat menanti-nantikan Tuhan di 

tengah badai persoalan Anda? 
 

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

mengenali setiap detik dan setiap langkah hidup kami. 
Karena besar kasih-Mu, kami percaya Engkau memiliki 
rancangan yang lebih besar dari rencana hidup kami 
yang terbesar sekalipun. Ajarilah kami untuk dapat 

bersabar menanti-nantikan-Mu di tengah segala 
himpitan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 19-20; Matius 18:21-35 



07 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KESEIMBANGAN DALAM DOA DAN BERUSAHA 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:18 Tetapi mungkin ada orang berkata: 
"Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan", aku 
akan menjawab dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu 
itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 
kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." 
 
Siang itu hati Eky sedang kesal. Ia melihat tempat 
usaha tetangga samping rukonya selalu ramai 
dikunjungi pembeli, sedangkan tokonya sedari pagi 
sepi. Ia heran, padahal mereka mempunyai usaha 
sejenis, dagangan yang kurang lebih sama, malah 
tokonya menjual dengan lebih murah. Eky mulai 
bersungut-sungut. Ia sudah rajin ke gereja dan 
mengembalikan persepuluhan, bahkan berdoa setiap 
hari, tetapi mengapa Tuhan lebih memberkati toko 
tetangganya, yang pemiliknya tidak kenal Tuhan? Saat 
Eky menceritakan kegundahannya pada teman komsel 
yang juga tinggal di lingkungan yang sama, Tuhan 
menyadarkannya. Ternyata caranya mengelola toko 



selama ini salah. Meski harga pesaingnya lebih mahal, 
tetapi mereka rajin berpromosi, baik lewat selebaran 
maupun media sosial. Mereka pun sering mengadakan 
program berhadiah yang menarik. Ditambah lagi, 
pesaing Eky melayani pesan antar. Singkatnya, mereka 
melakukan semua hal yang dianggap Eky merepotkan.  
 
Sebagai anak Tuhan, kita memang harus berdoa dalam 
segala hal kepada Tuhan. Bagaimanapun, kemenangan 
dan kesuksesan memang bersumber dari-Nya. 
Tuhanlah pemilik segalanya dan berkuasa memberi 
berkat dan karunia-Nya kepada siapa yang berkenan di 
hati-Nya. Namun, Tuhan bukanlah Allah yang suka 
memanjakan anak-anak-Nya. Dia adalah Bapa yang 
tegas, yang mengajarkan anak-anak-Nya bertanggung 
jawab atas apa yang telah dan akan Dia berikan. 
 
Sadarilah, bergantung kepada Tuhan bukan berarti 
berpangku tangan. Mengandalkan Tuhan berarti kita 
berusaha sungguh-sungguh sambil mengakui bahwa 
hanya di dalam Dia ada kemenangan dan kemuliaan, 
baik di bumi maupun di sorga. Bukan karena kekuatan 
atau kepandaian kita, tetapi Tuhanlah yang 
memberikan hikmat dan menuntun langkah kita, 
hingga apa pun yang kita lakukan berhasil. Benar, 
berdoa keras dan bekerja keras tidak dapat dipisahkan. 
Lakukan yang terbaik dalam perjuangan kita, maka kita 
akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan 



yang membawa hidup kita naik ke level kemuliaan yang 
lebih tinggi.  
 
RENUNGAN 
Untuk meraih KEMENANGAN GILANG-GEMILANG, kita 
butuh BERDOA KERAS dan juga BEKERJA KERAS, tidak 
bisa hanya salah satunya 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda menjalani hidup selama ini? 

Apakah Anda lebih berat berdoa atau berjuang? 
2. Mengapa Anda tidak dapat memisahkan doa dan 

perjuangan Anda? 
3. Langkah apa yang bisa Anda ambil untuk 

menyeimbangkan kehidupan doa dan juga 
perjuangan Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa di surga, janganlah kiranya semangat kami 
kendor dalam bekerja dan berdoa. Sebab kami tahu 

bahwa tanpa doa, sebaik apa pun pekerjaan kami tidak 
akan sempurna. Begitu pula tanpa usaha, doa dan 

iman kami akan menjadi sia-sia. Ajari kami Bapa agar 
kami tidak turun melainkan terus naik, baik dalam 

rohani kami maupun pekerjaan kami. Sampai 
kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 21-22; Matius 19 

 



08 SEPTEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA UNTUK TETAP TEGUH DALAM BADAI HIDUP 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 
kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan 
tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, 
ke manapun engkau pergi." 
 
Berat sekali. Tubuh Brian tidak pernah terasa 
sedemikian berat. Untuk membuka mata saja rasanya 
begitu sulit. Apalagi mengangkat tubuhnya sendiri. 
Entah sudah keberapa kalinya ia terkapar di atas tanah. 
Terpukul telak oleh lawan tinjunya. Setiap kali 
terhantam dan terjatuh, rasa sakit semakin 
menyengatnya. Kali ini bukan hanya kesakitan, tetapi 
kekuatannya seolah menguap hilang. Olok-olok 
penonton yang memenuhi atmosfer pun melemahkan 
hatinya. Namun, bayangan trofi kemenangan yang 
terangkat tinggi di tangannya terlintas dalam 
benaknya. Tidak. Ia tidak boleh menyerah! Brian 
membulatkan tekadnya dan menemukan kembali 



kekuatan untuk kembali berdiri di atas kedua kakinya. 
Bahkan, meski seluruh tulang dan sendinya seakan-
akan hendak lepas dari tubuhnya, ia menyerang 
lawannya dengan gencar. Ia tak peduli ketika dirinya 
kembali terjatuh atau pada penonton yang terus 
mencemoohnya. Sampai pada akhirnya, ia berhasil 
menjatuhkan lawannya dan penonton berbalik 
menyoraki kemenangannya. 
 
Hidup kita pun ibarat menghadapi suatu pertandingan. 
Ada kalanya kita harus menghadapi tantangan yang 
menghadang hidup kita bagaikan gunung-gunung yang 
menjulang tinggi. Persoalan yang seolah melebihi batas 
kemampuan kita. Lalu, saat kenyataan pahit 
menggoncang hidup dan kegagalan memukul kita 
telak, rasanya tak ada jalan selain menyerah.  
 
Namun, seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua saat 
ia menggantikan Musa memegang tongkat 
kepemimpinan bangsa Israel, “Kuatkan dan 
teguhkanlah hatimu!” Perkataan yang diulang sampai 
tiga kali ini mengisyaratkan betapa penting dan 
seriusnya hal tersebut. Sebab Tuhan tahu, ketika hati 
kita goyah dan melemah, kita pun akan kehilangan 
daya juang dan hanya kekalahan yang menanti kita. 
Karena itu, arahkan pandangan kita melampaui 
“puncak gunung” di hadapan kita kepada Tuhan yang 
kuasa-Nya jauh melebihi gunung-gunung terbesar dan 



tertinggi sekalipun. Dia akan membawa kita melampaui 
semua kesukaran kita dan menyatakan kemuliaan-Nya 
yang membawa kita ke level yang lebih tinggi dalam 
hidup ini. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
Rahasia untuk TETAP TEGUH ketika menghadapi 
BANYAKNYA TANTANGAN adalah terus-menerus 
MENGUATKAN dan MENEGUHKAN HATI 
 
APLIKASI 
1. Adakah kesulitan atau tantangan yang rasanya 

terlalu sukar bagi Anda saat ini? Bagaimana Anda 
menghadapinya? 

2. Mengapa Anda perlu belajar untuk terus-menerus 
menguatkan dan meneguhkan hati? 

3. Bagaimana Anda dapat menguatkan dan 
meneguhkan hati Anda di tengah kesukaran Anda? 
 

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

ada bagi kami, menyokong kami. Di saat kami terjatuh, 
Kau tak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. 

Tuhan, kami tidak ingin lagi berkecil hati menghadapi 
segala tantangan hidup kami. Berikan kami hikmat dan 

kekuatan, selagi kami terus belajar menguatkan dan 
meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 23-24; Matius 20:1-16 



09 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
JAMINAN MENGALAMI PENGGENAPAN JANJI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 23:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 23:14b Sebab itu insaflah dengan segenap 
hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari 
segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh 
TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. 
Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun 
yang tidak dipenuhi. 
 
Sebelum Yosua pensiun memimpin bangsa Israel, ia 
memanggil seluruh bangsa itu dan menyampaikan 
pesan perpisahan kepada mereka. Dalam pesannya, 
Yosua kembali menuturkan bagaimana penyertaan 
Tuhan yang luar biasa kepada bangsa itu dan 
bagaimana Tuhan menepati semua janji-janji-Nya. 
Selain mengingatkan bangsa Israel tentang perkara-
perkara besar yang Tuhan sudah lakukan, ia juga 
menasihati bangsa itu agar benar-benar menguatkan 
dan meneguhkan hati, tidak boleh bergaul dengan 
bangsa penyembah berhala, dan tetap setia kepada 
Tuhan. Kepada bangsa itu, Yosua memberi jaminan 



bahwa segala yang telah dijanjikan Tuhan pasti akan 
digenapi, asalkan mereka terus menguatkan dan 
meneguhkan hati mereka. 
 
Sama seperti Yosua dan bangsa Israel, setiap kita orang 
percaya pasti sudah menerima janji-janji Tuhan dalam 
hidup kita. Mungkin kita pun sudah menerima sebagian 
dari janji-janji itu. Bagaimana dengan sebagian lagi 
yang belum digenapi, apakah kita masih 
menantikannya? Seperti nasihat Yosua kepada bangsa 
Israel, nasihat yang sama juga berlaku bagi kita sebagai 
bangsa Israel rohani. Kita harus terus menguatkan dan 
meneguhkan hati dalam menantikan janji-janji itu. 
Mungkin tantangan kita dalam menantikan janji itu 
tidak sama seperti yang dihadapi Yosua. Bila dulu 
Yosua berperang secara fisik, saat ini kita menghadapi 
peperangan rohani dan tekanan dunia yang bisa saja 
membuat kita mulai lemah.  
 
Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel untuk terus 
menguatkan dan meneguhkan hati, marilah kita terus 
belajar melakukan hal yang sama. Tantangan pasti ada, 
tetapi tetaplah fokus pada perkara-perkara besar yang 
sudah disediakan Tuhan bagi kita. Percayalah bahwa 
Tuhan adalah Allah yang setia. Seberat apa pun 
tantangan dan rintangan yang kita hadapi saat ini, kita 
akan sanggup mengatasi semua itu bersama-Nya. 
Bahkan, Tuhan akan menggunakan semua itu untuk 



mengangkat kita ke level kemuliaan yang lebih tinggi 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Sementara kita belajar terus MENGUATKAN dan 
MENEGUHKAN HATI, semua yang baik yang telah 
Tuhan janjikan TIDAK ADA YANG TIDAK DIPENUHI 
 
APLIKASI 
1. Apa saja janji-janji Tuhan dalam hidup Anda? 

Sebutkan! 
2. Mengapa Anda perlu terus menguatkan dan 

meneguhkan hati Anda dalam menantikan janji 
Tuhan? 

3. Apa komitmen Anda supaya janji-janji itu digenapi 
dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap janji yang 
Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, mampukan 

kami untuk terus menguatkan dan meneguhkan hati 
kami, sampai kami menerima janji-janji itu. Kami 
percaya, semua janji-Mu dalam hidup kami pasti 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 25-26; Matius 20:17-34 


