


21 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
FAKTOR IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 13:53-58 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 13:58 Dan karena ketidakpercayaan mereka, 
tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ. 
 
Nigeria mungkin bukan merupakan negara tujuan 
wisata. Jarang ada orang yang memiliki impian ingin 
berlibur ke Nigeria. Nigeria dikenal sebagai negara yang 
penuh dengan kriminalitas, perdagangan narkoba, 
bahkan sakit penyakit. Sampai-sampai, setiap 
wisatawan yang akan berkunjung ke Nigeria, harus 
mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Bahkan, 
wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke Nigeria, 
harus bisa menunjukkan kartu vaksinnya pada saat ia 
akan mendaftar untuk mendapatkan visa ke negara 
lain. Betapa dipandang ‘berbahayanya’ Nigeria ini di 
pemandangan banyak orang.  
 
Tetapi di tempat dimana orang tidak ingin datang itu, 
justru saat ini sedang terjadi kegerakan Allah yang luar 
biasa. Di tempat dimana segalanya serba terbatas itu, 



saat ini berdiri sebuah gereja terbesar di seluruh dunia, 
dengan ukuran sembilan juta meter persegi! Saudara 
bisa bayangkan seberapa besar gereja tersebut! Ini 
terjadi karena ada orang-orang di Nigeria yang 
sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan 
sepenuhnya untuk terjadinya sebuah terobosan. 
Berjuta-juta orang mencari Tuhan dengan hati yang 
lapar dan haus untuk mengalami lawatan Tuhan. 
Sebaliknya, hati yang percaya dan mengandalkan 
Tuhan sepenuhnya yang sudah mulai terhilang dari 
negara-negara maju menghalangi Tuhan untuk 
mengadakan lawatan yang dahsyat seperti yang IA 
lakukan di Nigeria.  
 
Ya, terjadi atau tidaknya mujizat besar tidak tergantung 
pada faktor jasmani, melainkan faktor iman. Justru 
Tuhan lebih mudah berkarya di tempat dimana 
kondisinya serba terbatas. Sebab di tempat dimana 
banyak keterbatasan, disitulah iman mau tidak mau 
harus dikedepankan. Mujizat-mujizat besar memilih 
tempat dan bekerja dimana ada iman yang diaktifkan. 
Hari ini, ambillah komitmen untuk senantiasa 
mengaktifkan iman, bagaimanapun kondisi Anda saat 
ini. Dalam kondisi terbatas, aktifkan iman. Dalam 
kondisi berlimpahpun, tetap aktifkan iman. Sebab 
sesungguhnya Tuhan sangat rindu melakukan mujizat-
mujizat-Nya yang besar bagi kita, supaya nama-Nya 
semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Dan melalui 



mujizat besar yang kita alami itu, semakin banyak 
orang mengenal nama-Nya dan datang kepada-Nya.  
 
RENUNGAN 
Terjadi atau tidaknya MUJIZAT BESAR tidak 
bergantung pada faktor jasmani, melainkan FAKTOR 
IMAN. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang seringkali membuat kita tidak 

mengaktifkan iman saat membutuhkan sesuatu? 
2. Apa penghalang terbesar bagi kita untuk 

mengalami mujizat besar yang sudah Tuhan 
sediakan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 
bisa senantiasa mengaktifkan iman untuk 
mengalami mujizat besar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur untuk mujizat besar yang 

sudah Engkau sediakan bagi kami. Berikan kami iman 
yang semakin kuat dan kokoh untuk senantiasa 

mengandalkan Engkau di dalam setiap situasi dalam 
hidup kami. Sehingga melalui mujizat yang Engkau 

kerjakan dalam hidup kami, nama-MU semakin 
dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 9-10; Kis 1 

 



22 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERCAYA SEKALIPUN TIDAK MELIHAT 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-40 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat. 
 
Florence Chadwick adalah seorang perenang kawakan 
Amerika pada tahun 1950 yang berhasil memecahkan 
rekor menyeberangi Selat Inggris secara bolak balik 
dalam catatan waktu 13 jam dan 20 menit. Berikutnya, 
pada tahun 1952 ia mencoba untuk menaklukkan rekor 
baru dengan berenang sejauh 26 mil diantara Pulau 
Catalina dan garis pantai California. Beberapa 
persiapan fisik dan mental telah dipersiapkan, 
termasuk pada hari itu beberapa pengendara 
speedboat ikut disiapkan mengawal Chadwick dari 
belakang kalau-kalau ia mengalami cedera. Ketika ia 
berenang dalam waktu sekitar 15 jam, kabut tebal 
menyelimuti pandangan matanya dan ia mulai 
meragukan pencapaiannya hari itu. Tetapi ia tetap 
mencoba berenang hingga 1 jam kedepan sebelum 



akhirnya ia menyerah dan meminta untuk ditarik naik 
ke perahu karena tidak dapat melihat garis pantai yang 
terus diselimuti kabut tebal sehingga menghalangi 
jarak pandangnya. Saat ia berhenti dan duduk di 
sebuah perahu ia mengetahui bahwa ia berhenti 
berenang hanya 1 mil jauhnya dari tujuan akhir.  
 
Dua bulan kemudian, Florence Chadwick mencobanya 
lagi. Ketika ia berenang, dalam jarak yang sama kabut 
tebal yang sama pula kembali menutupi jarak 
pandangnya. Namun kali ini berbeda. Ia menembus 
kabut tebal yang menghalanginya itu dan berhasil 
mencapai tujuan. Dalam sebuah sesi wawancara ia 
mengungkapkan rahasianya menaklukkan kabut tebal 
yang menghalanginya itu. Chadwick menyebutkan 
bahwa ia sudah bisa melihat garis tujuan akhir yang 
hendak ia capai dalam benaknya sementara ia 
berenang. Dia tahu bahwa di balik kabut, sekalipun ia 
tidak bisa melihatnya,  ada daratan, dan akhirnya kali 
ini dia berhasil. Florence Chadwick berhasil 
memecahkan rekor baru dalam sejarah renang saat itu 
dengan menjadi perenang wanita pertama yang 
berhasil berenang menyeberangi Selat Catalina, 
melampaui rekor yang dibuat oleh perenang pria 
lainnya. 
 
Dalam melintasi lautan kehidupan ini, seringkali kita 
juga harus menghadapi kabut tebal. Namun, kabut 



tebal itu tidak akan dapat menghalangi pandangan 
mata kita untuk mencapai rencana Tuhan yang besar 
dalam hidup kita jika kita telah melihat semuanya itu 
dengan jelas melalui mata iman. Apabila kita hanya 
melihat dengan mata jasmani kita saja, maka seringkali 
kita akan gagal, sebab mata jasmani kita sangat 
terbatas. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan mata 
iman percaya kita, maka tangan Tuhan yang tidak 
terlihat itu akan menuntun langkah demi langkah hidup 
kita menuju kepada penggenapan janji-Nya yaitu tahun 
mujizat besar.  
 
RENUNGAN 
Beriman berarti PERCAYA sekalipun kita TIDAK 
MELIHAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang menghalangi Anda untuk tetap 

percaya sekalipun tidak melihat?  
2. Apa pentingnya Anda tetap percaya sekalipun tidak 

melihat? 
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya bisa tetap 

percaya sekalipun tidak melihat? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menjadi jaminan 
bagi kami untuk tetap percaya sekalipun kami tidak 

melihat. Kami percaya pengharapan dan iman kami di 



dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Mujizat besar 
sudah Engkau sediakan di hadapan kami. Terimakasih 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Neh 1-3; Kis 2:1-21 



23 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
IMAN YANG HIDUP DAN BERTUMBUH 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 17:14-21 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 17:20 Ia berkata kepada mereka: "Karena 
kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 
gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, — maka 
gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil 
bagimu 
 
Maria Menounos merupakan seorang presenter cantik 
dari E!News yang cinta akan Tuhan. Ia memiliki iman 
yang terus hidup dan bertumbuh dalam dirinya. Tahun 
2017 lalu, ketika ia sedang merawat ibunya yang 
mengidap penyakit kanker otak stadium 4, dirinya pun 
mengalami gejala sakit kepala, pusing, dan sulit 
berbicara seperti ibunya. Saat melakukan check-up, ia 
didiagnosa mengidap kanker otak jinak. Hasil scan 
memperlihatkan ada tumor sebesar bola golf dalam 
kepalanya. Namun, Maria justru menganggap 



penyakitnya sebagai sarana Tuhan untuk memberkati 
dirinya! Ia tidak bersedih dan menangis sekali pun.  
 
Kala itu, ia harus menjalani pembedahan kepala untuk 
mengangkat tumornya. Tangan Tuhan ikut andil dan 
99% dari tumor itu berhasil diangkat! Sang dokter 
mengatakan bahwa sisa tumor itu bisa saja kembali, 
tetapi Maria tetap dengan iman kuatnya berkata 
bahwa ia selalu siap menghadapi jika hal itu terjadi lagi 
pada dirinya. Ia mengatakan bahwa di balik penyakit 
itu ada berkat dan anugerah Tuhan yang besar, sebab 
semua keluarganya bisa bersatu. Ia pun mengambil 
banyak hal indah dari penyakit yang ia dan ibunya 
derita. Kini Maria telah menikah dengan seorang 
produser acara TV, Keven Undergaro. Sementara 
ibunya pun terlihat sehat dan berbahagia. 
 
Benar, apa pun permasalahan dan persoalan yang kita 
hadapi sekarang ini, seberat dan seburuk apa pun 
keadaan kita, hadapilah semua itu dengan iman. Bisa 
jadi pada awalnya iman kita itu kecil, tetapi saat kita 
diizinkan Tuhan mengalami proses kehidupan, saat 
itulah iman kita justru bisa semakin bertumbuh. Ketika 
iman kita bertumbuh, gunung permasalahan sebesar 
apa pun tidak akan bisa bertahan dalam hidup kita. 
Saat itulah, kita akan mengalami mujizat-mujizat besar 
yang jauh melampaui kemampuan manusia kita. Hari 
ini, ambillah komitmen untuk terus berjalan dengan 



iman, supaya hidup kita dipenuhi dengan mujizat 
Tuhan dan kita bisa dipakai menjadi saksi bagi 
kemuliaan nama-Nya.   
 
RENUNGAN 
Selayaknya biji sesawi, IMAN adalah sesuatu yang 
HIDUP dan TERUS BERTUMBUH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki iman selayaknya biji 

sesawi? 
2. Jika belum, apa yang menghalangi Anda untuk 

memiliki iman yang hidup dan bertumbuh? 
3. Setelah mengetahui kebenaran dari Tuhan, apa 

komitmen Anda untuk bisa selalu memiliki iman 
percaya penuh terhadap Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas 
penyertaan dan firman-Mu hari ini. Kami ingin selalu 

percaya penuh kepada tangan-Mu, ya Bapa. 
Berikanlah benih firman-Mu yang hidup kepada setiap 
hati kami dan ajar kami untuk selalu setia dan percaya 

kepada-Mu saja, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 4-6; Kisah Para Rasul 2:22-47 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TINGGAL DALAM FIRMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 10:16-21 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 
pendengaran oleh firman Kristus. 
 
Beberapa waktu lalu Dania menerima janji Tuhan 
bahwa Tuhan akan memberikan apa yang selama ini 
telah menjadi pergumulannya, yaitu sebuah tempat 
tinggal bagi keluarganya. Dania pun segera menangkap 
janji Tuhan itu, dan ia pun berjuang baik secara jasmani 
maupun rohani untuk meraih apa yang telah Tuhan 
janjikan kepadanya. Minggu demi minggu, bulan demi 
bulan pun tak terasa telah berlalu. Tetapi tidak ada 
satu pun tanda-tanda yang nampak bahwa janji-Nya 
akan segera tergenapi. Justru sebaliknya, kenyataan 
yang ada seolah-olah malah membuatnya semakin jauh 
dari penggenapan janji Tuhan itu. 
 
Dania pun menjadi lemah imannya. Namun saat ia 
dalam keadaan terpuruk, ia datang di bawah kaki 
Yesus. Dan saat ia menyembah, Roh Kudus 



mengingatkan ayat demi ayat Firman Tuhan yang 
memberinya kekuatan yang baru. Dania pun kembali 
bangkit dalam iman percayanya. Setiap hari ia terus 
menerus memperkatakan ayat-ayat Firman Tuhan itu, 
sampai perkataan-Nya benar-benar berakar dalam 
hatinya dan ia tidak lagi  melihat kondisinya dengan 
mata jasmaninya. Hingga suatu hari janji Tuhan itu 
sungguh-sungguh tergenapi dalam hidupnya. 
 
Pada dasarnya kita ini adalah manusia yang lemah. Kita 
tidak akan dapat sendirian bertahan dalam iman tanpa 
kekuatan yang dari pada-Nya. Ketika kenyataan tak 
sesuai yang kita harapkan, ketika seolah-olah tidak ada 
jalan, hanya perkataan-Nya sajalah satu-satunya yang 
dapat menjadi sumber pegangan hidup kita. Iman 
pengharapan kita hanya dapat hidup dan bertumbuh 
apabila kita tinggal di dalam-Nya, dan Firman-Nya di 
dalam kita. Dan hanya ketika iman itu bertumbuh, 
iman akan dapat membuahkan jawaban doa dan 
mujizat besar. 
 
RENUNGAN 
Untuk dapat HIDUP dan BERTUMBUH dalam IMAN, 
kita harus TINGGAL DALAM FIRMAN 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah iman Anda hidup dan bertumbuh?  
2. Menurut Anda, mengapa kita harus tinggal di dalam 

Firman-Nya.  
3. Apa yang dapat Anda lakukan agar iman Anda 

hidup dan bertumbuh sampai akhirnya berbuah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan terima kasih untuk Firman-Mu yang selalu 

menopang dan menguatkan kami. Ajarkan kami untuk 
kami dapat senantiasa hidup di dalam Firman-Mu, ya 

Bapa. Sehingga iman kami dapat hidup dan bertumbuh 
sampai mujizat besar sungguh-sungguh kami alami 
dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Neh 7-9; Kis 3 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENUJUKAN PANDANGAN PADA YESUS 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 26:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 26:3 Sebab mataku tertuju pada kasih setia-
Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. 
 
Di usia 33 tahun, pegolf Paul Azinger berada pada 
puncak kariernya. Ia telah menjuarai banyak 
pertandingan dan baru saja memenangkan turnamen 
besar pertamanya dalam Kejuaraan Golf. Hanya ada 
satu masalah, rasa sakit yang mengganggu di pundak 
kanannya. Setelah dibiopsi, Paul menemukan bahwa 
apa yang ia pikir hanya sakit otot ternyata adalah 
kanker. Ia pun terpaksa berhenti mengikuti turnamen 
dan menjalani kemoterapi. Pada saat itulah, Paul mulai 
mencari Tuhan.  Ia tidak menyalahkan keadaan 
maupun bertanya-tanya kepada Tuhan. Suatu hari, 
seorang temannya bertanya mengapa ia terlihat begitu 
tenang. Kemudian Paul mengutip kata-kata pengajar 
Kristen, Larry Moody, “Kita tidak tinggal di tanah orang 
hidup yang menuju tanah orang mati. Kita tinggal di 



tanah orang mati, dan berjalan menuju tanah 
kehidupan.”  
 
Dua tahun kemudian, kankernya sembuh dan Paul 
kembali mengikuti turnamen profesional. Selain itu, ia 
juga menjadi pembicara yang menginspirasi banyak 
orang melalui kisah hidupnya. Paul berkata, sasaran 
hidupnya sekarang telah berubah. Dahulu 
keinginannya adalah meraih kemenangan, tetapi 
sekarang ia ingin menolong orang lain untuk melihat 
bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam penderitaan 
yang mereka lalui. 
 
Ketika kita menujukan pandangan kita kepada Tuhan 
Yesus dalam menjalani kehidupan ini, maka iman kita 
tidak akan pernah tergoyahkan. Berbagai masalah dan 
persoalan boleh datang silih berganti, tetapi hati kita 
tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas 
semuanya. Tidak ada satupun hal buruk yang akan DIA 
ijinkan terjadi dalam hidup kita, kalau itu tidak 
bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan 
kemuliaan bagi kita. Hari ini, apapun yang sedang Anda 
hadapi, persoalan dan tantangan sebesar apapun yang 
menghadang di depan Anda, tetaplah tujukan 
pandangan Anda kepada Tuhan Yesus. DIA akan 
menuntun langkah demi langkah hidup kita, sampai 
pada suatu titik kita menyadari bahwa iman kita sudah 
lebih bertumbuh setelah kita melewati berbagai 



persoalan kehidupan yang diijinkan-Nya terjadi dalam 
hidup kita. Berjalan bersama-Nya pasti akan membawa 
kita kepada suatu tempat yang bernama kemenangan 
serta mujizat besar.  
 
RENUNGAN 
Rahasia IMAN YANG BERTUMBUH adalah TUJUKAN 
arah pandangan kita senantiasa KEPADA YESUS saja. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang harus dihadapi iman kita sebelum ia 

bisa bertumbuh?  
2. Mengapa iman bisa bertumbuh melalui proses 

kehidupan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya iman 

Anda semakin bertumbuh dan menghasilkan 
mujizat besar dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, tolong kami untuk menghadapi setiap proses 
dalam hidup kami dengan iman dan menujukan 

pandangan kami hanya kepada-MU. Kami percaya 
setiap proses akan membawa iman kami semakin 

bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu mujizat-MU 
menjadi nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami 
dipenuhi dengan kemuliaan-MU. Terimakasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



           BACAAN ALKITAB SETAHUN 
 Neh 10-11; Kis 4:1-21 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KONSISTEN BERTINDAK DENGAN IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:17 Demikian juga halnya dengan iman: Jika 
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. 
 
Suatu ketika Napoleon Hill, pengarang buku terlaris 
“Think and Grow Rich” (Berpikir dan Menjadi Kaya), 
didatangi seorang pria. Pria itu berkata kepadanya, 
“Saya membaca buku Anda, ‘Think and Grow Rich’ 
beberapa tahun yang lalu, tetapi saya tidak menjadi 
kaya.” Napoleon Hill menjawab dengan serius, “Tetapi 
Anda bisa menjadi kaya. Masa depan Anda berada 
tepat di hadapan Anda. Anda harus menyiapkan diri 
Anda sendiri. Dan dalam mempersiapkan diri untuk 
dapat menarik setiap kesempatan yang tersedia bagi 
Anda, pertama-tama Anda harus mengembangkan 
sikap mental positif terlebih dahulu, seperti yang Anda 
baca di buku itu.” Pria tersebut mengikuti saran 
Napoleon Hill. Lima tahun kemudian, pria tersebut 



belum kaya, tetapi ia telah membangun sikap mental 
positif. Dan ia sedang dalam perjalanan menuju kaya. 
Sebelumnya ia terlibat hutang ribuan dolar. Dalam lima 
tahun, ia telah lepas dari hutangnya dan mulai 
menginvestasikan uang yang ditabungnya. Ia tidak 
sekadar membaca tetapi juga mengambil langkah-
langkah nyata untuk bertindak sesuai dengan apa yang 
sudah diketahuinya. 
 
Mujizat besar di dalam Tuhan baru bisa kita nikmati 
sepenuhnya ketika kita konsisten bertindak dalam 
iman. Mujizat adalah hasil dari adanya rhema, iman, 
dan tindakan. Tidak ada satu bagianpun yang bisa 
dihilangkan. Pertolongan Roh Kuduslah yang akan 
memampukan serta memberikan kekuatan kepada kita 
untuk melakukan petunjuk Tuhan yang diberikan-Nya 
kepada kita.  
 
Ya, iman selalu harus disertai perbuatan sebelum 
menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Sebab iman 
tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati. Hanya 
iman yang disertai perbuatanlah yang merupakan iman 
sejati. Rhema yang Anda dapatkan haruslah Anda 
perjuangkan, usahakan, upayakan, maka kita akan 
melihat kuasa Allah bekerja dan mujizat terjadi.  
 
 
 



RENUNGAN 
KONSISTEN bertindak dalam iman menentukan 
TERJADINYA MUJIZAT BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Apa rhema yang sudah Tuhan berikan kepada 

Anda?  
2. Apa yang sudah ada perbuat terhadap rhema itu? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa konsisten bertindak dengan iman sampai 
terjadi mujizat besar? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap rhema 
yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar 
kami untuk berani melangkah mengerjakan setiap 
rhema-MU dengan konsisten, sampai kami melihat 

mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Terimakasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Neh 12-13; Kis 22:23-47 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
TERTANAM DI TANAH YANG TEPAT 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 13:3-8 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 13:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu 
berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang enam 
puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. 
 
Kering, layu, dan bahkan sudah mati. Demikianlah 
kondisi iman Mara. Meski sejak kecil ia sudah 
bergereja, imannya tak pernah bisa bertumbuh dengan 
benar. Suatu kali, ia mengalami kekecewaan 
mendalam, sehingga ia menjauhi Tuhan. Namun, 
Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang 
berpaling dari-Nya. Dengan cara-Nya yang ajaib, Dia 
menyadarkan Mara betapa ia membutuhkan Tuhan 
dalam hidupnya. Imannya yang semula telah mati pun 
Tuhan hidupkan kembali. Namun, meski kali ini ia 
sudah bersungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi ia 
merasa ada yang kurang. Ia tidak bisa bertumbuh lebih 
lagi di tempat ia biasa beribadah. 
 



Tuhan pun melihat kerinduan hati Mara. Melalui 
ajakan seorang teman kantor, Tuhan membawanya ke 
GBI Keluarga Allah.  Sejak menjejakkan kaki di sana, ia 
pun mengakar dengan cepat. Ia langsung tergabung 
dalam komsel dan bahkan mulai terjun dalam 
pelayanan. Dari waktu ke waktu, iman Mara terus 
diproses Tuhan dan diberikan pertumbuhan. Tuhan 
bahkan memberikan panggilan dan visi dalam hidup 
serta pelayanannya. Bagi Mara, terlebih dari berkat 
pemeliharan-Nya, berkat-berkat rohani yang terus 
Tuhan curahkan dalam hidupnyalah mujizat terbesar 
yang bisa ia terima. Ia percaya, Tuhan akan terus 
menyempurnakan karya dan mujizat-Nya dalam 
hidupnya 
 
Seperti setiap jenis pohon yang membutuhkan kondisi 
tanah dan lingkungan yang berbeda-beda untuk dapat 
berbuah dengan maksimal, demikian jugalah kita. 
Bukan berarti gereja yang satu atau suatu komsel lebih 
baik daripada yang lainnya. Namun, Allah menciptakan 
setiap kita unik dan berbeda. Hal itulah yang membuat 
iman kita membutuhkan “tanah” tertentu agar dapat 
mengakar dan bertumbuh dengan baik. Mintalah 
kepada Tuhan untuk menanamkan kita di tanah yang 
tepat, sebab Tuhan bukan hanya mengetahui tempat 
terbaik bagi iman kita untuk bertumbuh, tetapi Dia 
juga rindu agar kita dapat mengalami banjir mujizat, 



sehingga tahun mujizat besar dinyatakan dalam hidup 
kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Untuk dapat SUNGGUH-SUNGGUH TERTANAM, benih 
iman kita harus ditanam di TANAH YANG TEPAT. 
 
APLIKASI 
1. Selama ini, sudahkah Anda tertanam di tanah yang 

tepat? Mengapa? Apakah indikasinya?  
2. Mengapa iman Anda membutuhkan tanah yang 

tepat untuk bertumbuh? 
3. Apa saja langkah-langkah yang dapat Anda ambil 

untuk dapat tertanam di tanah yang tepat? 
 

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

begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya, setiap 
hari yang kami jalani bersama-Mu adalah mujizat. 

Bapa, Engkau adalah Pemilik Kebun yang baik, Engkau 
akan menanamkan kami di tanah yang tepat, agar 

kami bisa sungguh-sungguh tertanam, dan iman kami 
bisa bertumbuh serta menghasilkan buah-buah mujizat 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 1-2; Kisah Para Rasul 5:1-21 


