14 JANUARI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
ALAT UNTUK MENDATANGKAN MUJIZAT BESAR
BACAAN HARI INI
Roma 8:24-32
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.
Bagi kebanyakan orang, tahun baru membawa harapan
dan semangat baru. Namun tidak demikian halnya
dengan Rudy. Pabrik mainan tempatnya bekerja akan
ditutup karena tidak bisa lagi menutup biaya
operasional dan gaji karyawan. Sedangkan untuk
melamar di tempat lain, usianya sudah tidak muda lagi.
Terbayang cicilan rumah dan motor yang belum lunas,
belum lagi biaya sekolah anak-anak. Setiap hari Rudy
pergi ke pondok Daud, ia terus berdoa profetik dan
memperkatakan bahwa Tuhan punya rencana yang
lebih besar dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya.
Satu hari, sehabis makan malam, anak bungsu Rudy
tiba-tiba berkata mengapa ayahnya tidak mencoba

berjualan makanan secara online. Rudy memang
pandai memasak, ia suka mencoba berbagai jenis
masakan baru untuk keluarganya. Apalagi sekarang ia
sedang banyak waktu luang. Rudy berpikir usulan
anaknya patut dicoba. Ia tidak perlu menyewa tempat
usaha dan modalnya pun tidak terlalu besar. Ia pun
mencari informasi dan mencoba mengiklankan produk
makanannya. Tak disangka, produk Rudy mendapat
sambutan yang baik. Pesanan terus mengalir sampai ia
kewalahan. Setelah dihitung-hitung, penghasilannya
jauh melebihi gajinya saat masih bekerja. Ini seperti
mimpi yang menjadi kenyataan.
Apa pun keadaan yang sedang kita hadapi, tantangan
sebesar apa pun, atau doa-doa kita yang belum
terjawab, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah
lepas tangan, bahkan semua itu Tuhan pakai sebagai
alat untuk memberikan mujizat yang lebih dahsyat bagi
kita. Dia mengatur segalanya untuk kebaikan kita.
Percayalah, tak ada yang lebih tahu dan yang lebih
berkuasa untuk membalikkan keadaan selain Tuhan
kita, Yesus Kristus. Serahkan seluruh kekuatiran dan
impian kita kepada-Nya. Sambut tahun yang baru,
tahun mujizat besar. Bersiaplah menerima kejutankejutan dari Tuhan. Bahkan kita akan merasa seperti
bermimpi saja menerima banyaknya mujizat yang akan
terjadi dalam hidup kita. Tetaplah berharap, tetaplah

setia, dan pujilah Tuhan, karena rencana-Nya
sempurna bagi kita yang mengasihi-Nya. (PF)
RENUNGAN
Sesulit apa pun segala KONDISI YANG KITA ALAMI, itu
semua hanyalah ALAT TUHAN untuk memberikan kita
MUJIZAT YANG LEBIH DAHSYAT.
APLIKASI
1. Bagaimana Anda menghadapi tahun baru ini, penuh
harapan atau sebaliknya? Mengapa?
2. Saat menghadapi kondisi yang sulit, bagaimana
sikap hati Anda?
3. Persiapan hati apa yang perlu Anda siapkan untuk
bisa mengalami tahun yang penuh mujizat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, bukalah hati dan mata kami supaya
kami dapat melihat segala kebaikan yang Kau kerjakan
dalam hidup kami. Supaya kami tetap berharap dan
tidak patah semangat menghadapi berbagai
tantangan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing
dan mengajari kami agar kami boleh menerima banjir
mujizat-Mu tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 28-29; Yohanes 17

15 JANUARI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MUJIZAT BESAR SEPERTI MIMPI
BACAAN HARI INI
Mazmur 126:1-6
RHEMA HARI INI
Mazmur 126:1-2 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN
memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orangorang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh
dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsabangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar
kepada orang-orang ini!"
Bu Lily sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Tidak
seperti guru-guru pada umumnya, ia bukan guru mata
pelajaran, tetapi ia adalah guru bimbingan konseling.
Kebetulan di sekolahnya ada anak-anak inklusi, yaitu
anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki
keterbatasan fisik. Bu Lily dengan sabar membantu
mereka.
Walaupun memiliki keterbatasan fisik, murid-murid
tersebut memiliki kelebihan di bidang seni, seperti
musik dan vokal. Tidak jarang Bu Lily mengantarkan

mereka ke perlombaan. Suatu kali, bu Lily diminta
untuk mengisi berkas-berkas
dan melengkapi
persyaratan yang dibutuhkan. Singkat cerita, ia terpilih
menjadi guru inklusi berprestasi tingkat propinsi dan
bahkan menjadi pemenang kedua tingkat nasional. Bu
Lily merasa seperti bermimpi. Ia diundang ke Jakarta
menghadiri acara kenegaraan, mendapat hadiah
maupun penghargaan. Setelah itu pun, Bu Lily sering
diundang untuk menjadi narasumber mengenai anakanak inklusi. Mujizat besar dialami Bu Lily karena ia
dekat dengan Tuhan dan sepenuh hati menjalankan
pekerjaannya.
Kita pun bisa mengalami seperti apa yang dialami Bu
Lily. Mungkin bidang pekerjaan kita berbeda, mimpi
kita juga berbeda. Namun, kita memiliki Tuhan yang
sama. Dia yang akan menjawab setiap pergumulan
kehidupan kita. Jika di tahun 2018 kemarin banyak
mimpi kita belum terwujud, tetaplah bersukacita (ay.2)
dan berharaplah kepada Tuhan Yesus. Mazmur 126 ini
mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
termasuk Pondok Daud (dan itu yang sudah dan akan
terus kita lakukan), maka keadaan kita seperti orangorang yang bermimpi. Kita pun akan bersukacita, sebab
Tuhan akan memperlakukan kita dengan ajaib. Dia
akan mengerjakan mujizat yang ajaib, mujizat besar
seperti mimpi bagi setiap kita. Percayalah, tahun 2019
adalah tahun mujizat besar bagi kita. Terus bangun

iman percaya dan kehidupan rohani kita agar semakin
melekat kepada Tuhan. Tetaplah datang ke Pondok
Daud dan utamakan Tuhan. (LEW)
RENUNGAN
BERSUKACITALAH, sebab di TAHUN 2019 ini, kita akan
mengalami MUJIZAT BESAR SEPERTI MIMPI.
APLIKASI
1. Apakah Anda mempunyai mimpi-mimpi dalam
hidup Anda? Sebutkan!
2. Adakah dari mimpi-mimpi Anda yang sudah dan
belum terwujud? Ceritakan!
3. Apa yang akan Anda lakukan agar di tahun 2019 ini,
agar mujizat besar seperti mimpi terjadi dalam
hidup kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memasuki
tahun 2019 ini. Kami yakin dan percaya di tahun baru
ini, kami akan mengalami banyak mujizat bersama
Engkau. Bahkan mujizat besar seperti mimpi. Kami
akan selalu bersukacita dalam menjalani hari-hari
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 30-31; Yohanes 18:1-18

16 JANUARI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
NUBUATKAN TAHUN 2019 TAHUN MUJIZAT SEPERTI
MIMPI
BACAAN HARI INI
Yoel 2:18-27
RHEMA HARI INI
Yoel 2:26 Maka kamu akan makan banyak-banyak dan
menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama
TUHAN, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu
dengan ajaib; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu
lagi untuk selama-lamanya.
Setelah menikah dan mempunyai anak, Lisa resign dari
kantornya. Ia memilih fokus menjadi ibu rumah tangga
dan membantu usaha suaminya. Suami Lisa sudah
cukup lama mengerjakan usaha sendiri yang dibantu
oleh satu atau dua orang pegawai. Karena usaha
sendiri, pemasukan mereka pun tidak tentu, terkadang
sama sekali tidak ada pemasukan. Sehingga Lisa
berandai-andai bagaimana jika suaminya bekerja
kantoran. Akan tetapi, ia tidak berani terlalu
memikirkannya. Apalagi banyak cerita yang beredar
jika mau bekerja harus punya koneksi, kenalan, dll.

Hingga suatu kali, mereka mendapat informasi
pendaftaran pegawai dari suatu instansi pemerintah
secara online. Suami Lisa pun mencoba mendaftar. Lisa
juga diminta mendaftar oleh suaminya. Setelah melalui
proses pendaftaran dan serangkaian tes, akhirnya
mereka berdua diterima bekerja di salah satu
kementrian tersebut. Itu adalah sesuatu yang jauh dari
pemikiran mereka sebelumnya. Mujizat besar mereka
alami sekaligus bersama-sama. Mereka berdua kini
bekerja dan masih memiliki waktu untuk anaknya.
Ya, mujizat seperti mimpi, itulah yang dialami Lisa dan
suaminya. Kita juga bisa mengalami mimpi yang
menjadi nyata di tahun “Great Miracle” ini bersama
dengan Tuhan. Meskipun hutang kita masih banyak,
kita belum mendapatkan pasangan hidup, kita belum
memperoleh keturunan, pernikahan kita di ujung
kehancuran, atau sakit kita semakin parah, tetapi
tetaplah percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Apa yang kita pikir cuma bisa terjadi di mimpi, hal-hal
sebesar itu yang bisa terjadi dan akan terjadi dalam
hidup kita. Tetaplah pegang kebenaran Tuhan dan
selalu nubuatkan perkatakan profetik bahwa tahun
2019 adalah tahun mujizat seperti mimpi. Bahkan
mimpi yang secara manusia mustahil terwujud akan
Tuhan jadikan kenyataan dalam hidup kita (LEW).

RENUNGAN
NUBUATKAN bahwa tahun 2019 ini adalah tahun
MUJIZAT SEPERTI MIMPI; mimpi yang seolah mustahil
untuk terwujud, TUHAN JADIKAN KENYATAAN.
APLIKASI
1. Apakah Anda percaya mimpi Anda bisa menjadi
kenyataan? Mengapa?
2. Sudahkah Anda menubuatkan bahwa tahun 2019
akan menjadi tahun mujizat seperti mimpi dalam
hidup Anda? Jika sudah atau belum, mengapa?
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya mimpi Anda
Tuhan jadikan kenyataan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk tahun baru yang Engkau
berikan bagi kami. Kami percaya, tahun ini akan
menjadi tahun mujizat seperti mimpi dalam hidup
kami. Ajari kami selalu menubutkan bahwa mimpi kami
yang mustahil akan terwujud di tahun ini. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 32-33; Yohanes 18:19-40
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
BERANI BERMIMPI BESAR
BACAAN HARI INI
2 Raja-Raja 2:9-15
RHEMA HARI INI
2 Raja-Raja 2:10 Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu
adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku
terangkat dari padamu, akan terjadilah kepadamu
seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan
terjadi."
Lanny menikah dengan suaminya di bulan Mei 2005.
Seperti layaknya pasangan yang sudah menikah,
mereka mendambakan anak. Namun, setahun sudah
berlalu dan ia belum juga hamil. Mereka pun
memeriksakan diri ke dokter. Saat Lanny diperiksa
USG, tidak ditemukan masalah. Namun, ternyata
sperma suaminya amat sangat sedikit, hanya
800.000/ml. Sementara untuk terjadinya suatu
kehamilan dibutuhkan minimal 20 juta sperma/ml.
Dokter memvonis bahwa sangat kecil kemungkinan
Lanny bisa mengandung. Meski merasa kecewa dan
sempat terpuruk, dalam hati kecil Lanny, ia tetap yakin

bahwa mereka bisa punya anak bila terus berdoa dan
berusaha, karena tidak ada doa yang sia-sia.
Sambil berserah, mereka pun menjalani bermacammacam pengobatan medis maupun tradisional. Seiring
waktu, semua itu semakin terasa berat. Sampai dalam
sebuah kebaktian, pendeta yang berkhotbah berkata,
"Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar
masalahmu. Katakan kepada permasalahanmu, betapa
besar Allahmu." Saat itulah iman Lanny dibangkitkan.
Akhirnya, Mei 2007, apa yang mereka impikan pun
terjadi. Tuhan memberikan seorang anak dalam
kandungan Lanny.
Mujizat seperti mimpi juga akan terjadi kepada kita,
jika kita berani memimpikannya. Mimpi bukanlah
gambaran film saat kita tidur. Mimpi berbicara tentang
penglihatan. Elisa pun bermimpi untuk mendapatkan
dua bagian dari roh Elia, hal itu berarti memiliki kuasa
untuk melakukan mujizat dua kali lipat dari Elia. Hal ini
hampir mustahil, karena Elia adalah nabi yang sangat
luar biasa, yang melakukan mujizat-mujizat besar.
Namun, Elia berkata hal itu mungkin terjadi bila Elisa
melihatnya terangkat ke sorga. Inilah kekuatan dari
melihat. Meski belum terjadi, kita sudah melihatnya
terjadi dengan iman kita. Ingatlah, kita mempunyai
Tuhan yang besar. Jangan bermimpi kecil, jangan
bermimpi yang biasa, tetapi mimpikan sesuatu yang

super besar terjadi dalam hidup kita. Percayalah, di
tahun mujizat besar ini, Tuhan sanggup menjawab
mimpi kita sesuai kehendak-Nya. Tuhan Yesus
memberkati. (ABU)
RENUNGAN
BERANILAH bermimpi besar, sebab MUJIZAT SEPERTI
MIMPI hanya akan terjadi jika kita BERANI
MEMIMPIKANNYA.
APLIKASI
1. Apakah impian Anda yang belum terwujud?
Bagaimana sikap Anda dalam menghadapinya?
2. Mengapa Anda harus berani untuk bermimpi
besar?
3. Bagaimana Anda bisa memperbesar impian Anda?
Catatlah impian Anda tersebut.
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, Engkau sungguh besar. Tidak ada
impian yang terlalu besar yang tidak sanggup Engkau
kerjakan. Justru, impian kamilah yang terlampau kecil.
Kami percaya, Engkau sedang mengajarkan kami untuk
memandang-Mu dan beroleh keberanian untuk
bermimpi lebih besar lagi. Bekerjalah melalui kami, ya
Tuhan, agar mujizat seperti mimpi itu benar-benar
terjadi di tahun mujizat besar ini. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 34-36; Yohanes 19:1-22
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
FOKUS PANDANG TUHAN
BACAAN HARI INI
Mazmur 16:1-11
RHEMA HARI INI
Mazmur 16:8 Aku senantiasa memandang kepada
TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak
goyah.
Sebuah regu pramuka terlihat sedang berjuang
mendapatkan bendera yang ditancapkan Pembina
mereka di seberang sungai di bumi perkemahan. Untuk
itu, mereka harus melalui sungai yang hanya
dihubungkan oleh sebatang pohon. Memang aliran
sungai tidaklah deras. Namun Doddy fobia terhadap
sungai. Satu per satu temannya telah berhasil melewati
jembatan tersebut. Tinggal ia sendirian yang ketakutan
untuk melangkah. Matanya terus memandangi aliran
sungai. Sementara itu, teman-temannya mulai
meneriakinya agar bergerak lebih cepat. Saat
melangkahkan kakinya di atas jembatan, kakinya mulai
lemas dan hampir jatuh. Namun ketua regunya mulai
memberi semangat, “Ayo kamu bisa! Jangan pandangi
sungai itu terus! Pandang ke depan! Hanya tinggal lima

langkah.” Dukungan tersebut menguatkan Doddy dan
ia pun berhasil menyeberang dengan selamat.
Hari-hari ini, lawatan terdahsyat di akhir zaman sedang
dimulai. Awalnya banyak yang bersukacita mendengar
kata lawatan dan berlomba-lomba untuk masuk ke
dalam kereta lawatan Tuhan. Mereka berlomba-lomba
menetapkan visi yang sangat besar dan mustahil.
Namun, ketika tantangan dan hambatan mulai
menyerang, nyali mereka menciut. Tidak sedikit anakanak Tuhan yang akhirnya berhenti dan tenggelam
dalam kegagalan. Seperti Petrus, awalnya ia begitu
bersukacita karena kedatangan Tuhan. Saking
gembiranya, ia mulai memantapkan visinya berjalan di
atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun karena
gagal fokus, ia akhirnya tenggelam. Bersyukur kita
punya Tuhan yang tidak berhenti untuk menarik kita
kembali kepada fokus yang benar, sehingga baik Petrus
maupun kita semua dapat kembali untuk berjalan di
atas air, atau menyebrangi sungai dengan selamat
seperti Doddy.
Fokuslah memandang Tuhan, bukan kepada keadaan
kita yang miskin, tidak berpendidikan, penuh dosa, dan
tidak berdaya. Selama kita pandang Tuhan, maka visi
kita tidak akan goyah. Iman kita akan akan tetap teguh,
bahkan melahirkan mujizat seperti mimpi. Iman seperti

inilah yang menarik kuasa Allah bekerja sehingga tahun
mujizat besar benar-benar kita alami.
RENUNGAN
Selama kita PANDANG TUHAN, visi kita TIDAK AKAN
GOYAH.
APLIKASI
1. Menurut Anda, sudah besarkah visi yang Anda
miliki? Apa yang harus Anda lakukan agar visi besar
yang Tuhan taruh dihidup Anda tidak goyah?
2. Mengapa Anda perlu memandang kepada Tuhan
dalam mengejar visi atau mujizat terbesar dari
Tuhan tahun ini?
3. Sudahkah Anda menerima mujizat seperti mimpi
seperti yang Tuhan janjikan? Jika sudah, coba
tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kami
bersyukur karena lawatan terdahsyat sedang Engkau
nyatakan hari-hari ini. Mampukan kami untuk
mengejar panggilan kami sebagai pembawa lawatan
dan terus terfokus kepada-Mu, sehingga visi kami tidak
goyah, tetapi melahirkan mujizat seperti mimpi dan
perkara-perkara ajaib setiap hari. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 1-2; Yohanes 19: 23-42
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MATA UANG UNTUK MENCAIRKAN MUJIZAT
BACAAN HARI INI
Ibrani 11:1-12
RHEMA HARI INI
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat.
“Gawat!” seru Joan tiba-tiba. Ketiga temannya
serentak memperhatikan Joan. Sambil merogoh-rogoh
tasnya, Joan berkata dengan memelas, “Dompetku
ketinggalan. Duh, bagaimana ini? Jadi nggak bisa
makan deh. Nanti aku juga pulangnya gimana ya, nggak
punya ongkos.” Seorang teman Joan menggandengnya
dan menariknya menuju tempat makan, “Tenang, aku
baru ke ATM.”
Ya, di dunia ini, kita memerlukan uang untuk
mendapatkan hampir segala sesuatunya. Dengan uang,
kita punya kuasa untuk mencairkan berbagai hal yang
tadinya tidak kita miliki. Dalam satu hal, iman pun
bekerja dengan cara yang sama. Iman tak ubahnya

mata uang di alam roh. Dengan iman, Abraham bisa
mempunyai anak, Petrus bisa berjalan di atas air, Yesus
bisa mengubah air menjadi anggur, murid-murid Yesus
bisa mencairkan kesembuhan ilahi, kelepasan roh
jahat, pertobatan jiwa, dan berbagai macam mujizat
yang lain. Demikan pula, sekalipun saat ini kita belum
melihat
kesembuhan,
pertobatan,
kelepasan,
pemulihan, rumah, keturunan, dan seterusnya, tetapi
dengan iman, maka kita bisa mencairkan berbagai
macam mujizat.
Itu sebabnya penting sekali untuk kita bayar harga
supaya bisa memiliki iman yang besar. Sama halnya
kalau kita ingin dapat uang, kita harus bekerja;
demikian juga untuk memiliki iman, kita perlu bayar
harga. Jika iman timbul dari pendengaran akan firman
Kristus, bayar harganya adalah perenungan firman
Tuhan sampai dapat rhema. Banyak-banyak membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Frekuensi
merenungkan firman yang kita lakukan menentukan
besar kecilnya iman kita. Ini yang menentukan
perbedaan mujizat yang kita alami dalam hidup kita.
Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, “Berbahagialah
orang yang kesukaannya ialah Firman Allah dan yang
merenungkannya siang dan malam.” Karena orangorang yang seperti ini rhemanya banyak, imannya
besar, dan tidak heran kalau ia bisa mengalami mujizat
seperti mimpi. Ya, jika kita tidak ingin tertinggal dalam

tahun mujizat besar ini, usahakanlah agar tabungan
iman kita mencukupi.
RENUNGAN
IMAN tak ubahnya MATA UANG dalam alam roh,
karena dengan iman, kita bisa MENCAIRKAN berbagai
macam MUJIZAT.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menyediakan waktu untuk bayar
harga untuk merenungkan firman Tuhan demi
memperbesar iman Anda? Mengapa
2. Apa kaitannya iman dengan mujizat? Mengapa
iman dibutuhkan untuk mujizat?
3. Apa komitmen yang dapat Anda ambil dan lakukan
untuk memperbesar iman?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih atas rhema tahun mujizat besar
yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Urapi
kami untuk dapat memiliki iman lebih besar lagi untuk
menjemput segala mujizat yang telah Engkau sediakan
melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 3-5; Yohanes 20
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MIMPI YANG MENDATANGKAN MUJIZAT
BACAAN HARI INI
Efesus 3: 14-21
RHEMA HARI INI
Efesus 3:20 Segala kemuliaan bagi Allah. Dengan
kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat
melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani
kita bayangkan -- sama sekali melebihi segala doa,
keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. (FAYH)
Menyusun waktu untuk membuat renungan bukanlah
hal yang mudah bagi Bapak Simon. Siang itu banyak
tugas pekerjaan kantor yang harus segera
ditindaklanjuti, sedangkan malam harinya ada kegiatan
rutin komsel. Padahal, materi renungan itu harus
dikirim besok pagi. Ditambah lagi, demi mengejar
tenggat waktu akhir tahun, ia pun mendapat tugas dua
materi renungan sekaligus. Meski jadwalnya padat dan
sepertinya ia tidak mungkin menyelesaikan tugasnya,
tetapi ia percaya bahwa Tuhan pasti berbicara dalam
berbagai kesempatan. Benar saja, lewat satu ayat yang
disampaikan saat kegiatan komsel, akhirnya Bapak
Simon bisa menangkap apa yang Tuhan hendak

sampaikan dalam materi renungannya. Ia bersyukur
karena Tuhan telah berkenan memakainya untuk
menjadi saluran berkat melalui tulisan renungannya.
Dalam bacaan hari ini, Paulus berdoa agar jemaat
Efesus dikuatkan dan diteguhkan melalui kepenuhan
Roh dalam batin. Batin yang diteguhkan Roh Kudus
berarti semua perasaan, pikiran, dan kehendak kita
semakin ditundukkan kepada Roh Kudus, sehingga Dia
dapat menyatakan kuasa-Nya melalui kita dalam cara
yang lebih besar. Ketika Kristus berkuasa di dalam batin
maka mata rohani kita menjadi terang, sehingga kita
mampu memahami bahwa bukan saja Tuhan akan
melakukan lebih dari apa yang kita minta dari-Nya,
tetapi bahkan melebihi apa yang dapat kita pikirkan.
Daud adalah orang yang tahu persis betapa dahsyat
dan luar biasa janji Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu
maha besar dan melebihi segalanya. Ketika
menghadapi tantangan besar dari Goliat, Daud tetap
fokus kepada Tuhan, imannya kokoh dan yakin bahwa
Tuhan pasti akan membuatnya menang. Tuhan andalan
Daud adalah juga Tuhan andalan kita. Karena itu,
marilah kita miliki semangat, sikap, dan hati seperti
Daud yang selalu intim dengan Tuhan. Mulailah dengan
membangun mimpi yang besar, percayalah dan
bersiaplah, tahun 2019 ini, Tuhan akan bekerja dengan

begitu ajaib dan mendatangkan great miracles dalam
hidup kita.
RENUNGAN
Milikilah MIMPI YANG BESAR, maka Tuhan akan
BEKERJA DENGAN AJAIB dan mendatangkan MUJIZAT
BESAR dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Apa yang menjadi impian Anda di tahun ini?
2. Mengapa Anda perlu memiliki mimpi yang besar?
3. Apa yang Anda persiapkan untuk mewujudnyatakan
mimpi-mimpi Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, masuklah dan berkuasalah dalam hati
kami. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar
kami mampu menjadi alat-Mu dan saksi-Mu untuk
melakukan perkara-perkara besar demi kemuliaan
nama-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami,
supaya kami sanggup menerima segala berkat dan
tanggung jawab baru yang akan Engkau limpahkan di
tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 6-8; Yohanes 21

