


30 SEPTEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGHADAPI TANTANGAN BESAR BERSAMA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 41:8-20 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
 
Di tengah kondisi perekonomian negara yang semakin 
membaik, bila ada yang menawari kita memimpin 
sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, 
pasti sebagian besar dari kita bersedia menerima 
tawaran tersebut. Namun, bagaimana kalau tawaran 
itu diberikan saat kerusuhan 1998 silam? Kita pasti 
dengan cepat menjawab tidak. Bila ada orang yang 
menerima tawaran itu, banyak yang akan mengatainya 
bodoh. 
 
Namun, ternyata ada orang yang menerima tawaran 
seperti itu. Saat Yogya Departement Store tergoncang 
karena dampak kerusuhan, Susanto Wibowo malah 



menjadi Presiden Direktur di perusahan yang memiliki 
6.000 karyawan tersebut. Barang yang habis dijarah 
dan kerusakan yang terjadi menjadi tantangan besar 
bagi Susanto. Namun ia tidak takut. Ia mempercayakan 
semuanya kepada Tuhan Yesus. Ajaibnya, saat banyak 
perusahaan melakukan PHK besar-besaran dan gulung 
tikar, perusahaan yang dipimpinannya malah 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Itulah bukti 
penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya 
sepenuhnya pada-Nya. 
 
Saat menerima rhema mujizat besar di awal tahun ini, 
kita pasti sudah mulai melangkah dalam iman dan 
sangat percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. 
Namun, seiring berjalannya waktu, ketika mujizat besar 
tak kunjung datang, fokus kita mulai beralih kepada 
tantangan. Mungkin itu penyakit yang tak kunjung 
sembuh, utang yang semakin menumpuk, rumah 
tangga yang semakin kacau, usaha yang semakin 
banyak pesaing, dan berbagai tantangan lainnya. 
Segeralah sadar dan arahkan kembali mata kita kepada 
Tuhan. Ingat janji penyertaan Tuhan yang akan 
meneguhkan dan menolong kita. Ingat bahwa Tuhan 
memegang kita dengan tangan kanan-Nya yang 
membawa kemenangan besar. Segeralah ambil 
komitmen untuk kembali mengarahkan fokus kita 
kepada Tuhan dengan kembali  membangun Pondok 
Daud, kembali rajin melayani, kembali taat kepada 



tuntunan Tuhan, kembali membangun doa profetik. 
Saat kita sudah kembali percaya sepenuhnya kepada 
Tuhan, maka percayalah kita akan segera mengalami 
kebangkitan besar dan meraih kemenangan kita di 
tahun mujizat besar ini. 
 
RENUNGAN 
JANGAN TAKUT sekalipun MUSUH dan TANTANGAN 
kita BANYAK, sebab Tuhan MENYEDIAKAN 
KEMENANGAN BESAR di tahun mujizat besar ini. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda saat ini 

dalam meraih kemenangan besar? 
2. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah 

menyediakan kemenangan besar bagi Anda? 
Mengapa demikian? 

3. Apa komitmen Anda agar bisa terus mengalami 
kemenangan besar dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk kemenangan 
besar yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami. 

Mulai hari ini kami mau berkomitmen untuk tidak takut 
lagi akan tantangan yang semakin besar, karena kami 

percaya penyertaan-Mu yang akan membawa kami 
mengalami mujizat besar dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. “ 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 1-2 
Markus 3:1-19 



01 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUHAN INGIN MEMBERI KEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 20:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 20:4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang 
berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu 
melawan musuhmu, dengan maksud memberikan 
kemenangan kepadamu. 
 
John Garlock, seorang penulis, menceritakan kisah 
temannya yang bernama Nowel. Nowel ingin mengikuti 
perlombaan dayung perahu. Jenis lomba yang satu 
perahu diisi dua orang. Tiba-tiba datanglah seorang 
Indian dengan tubuh tinggi kekar menghampirinya dan 
menawarkan apakah ia mau menjadi partnernya. 
Melihat postur orang Indian yang terlihat sangat kuat 
tersebut, Nowel langsung mengiyakan. Peluit pun 
ditiup. Perlombaan resmi dimulai dan orang Indian 
berotot besar itu mulai mengayuh. Hasil akhirnya 
sesuai dengan harapan Nowell. Saat orang-orang 
bertanya caranya meraih kemenangan, Nowel yang 
sebenarnya tidak begitu bisa mendayung berkata, “Apa 
yang kulakukan selama 15 menit tidak lain agar aku 



jangan menghalangi usahanya. Aku hanya mengayuh 
sedikit saja, dan karena kekuatan si Indian itu luar 
biasa, perahu kami melaju jauh meninggalkan yang lain 
dan memenangkan perlombaan itu!” 
 
Kisah tersebut merupakan gambaran yang sederhana 
bagaimana hidup kita bisa berkemenangan bersama 
Tuhan. Biarkan Tuhan memegang penuh atas kemudi 
hidup kita dan mendominasi hidup kita. Sebab Dia 
Tuhan yang selalu punya maksud untuk memberikan 
kemenangan kepada kita. Pada saat kita membutuhkan 
pertolongan-Nya, pastikan kita berserah penuh dan 
belajar dari strategi Nowel, yaitu dengan “tidak 
menghalangi usaha-Nya.”  
 
Jika kita ingin hidup berkemenangan, jangan pernah 
mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingatlah bahwa 
kekuatan kita tidak seberapa dan kita pun terbatas 
dengan banyak hal. Namun, jika kita mengandalkan 
Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, kita akan melihat 
betapa dahsyat kuasa-Nya dalam hidup kita. Ya, 
jaminan kemenangan akan menjadi milik kita, jika kita 
berada satu perahu dengan Tuhan dan membiarkan 
Dia yang ambil kendali atasnya. Hanya bersama-Nya, 
tak peduli seberapa rendahnya kita terjatuh, kita selalu 
bisa bangkit kembali dan mendapatkan kemenangan 
kita. Bagaimanapun, inilah masanya great revival 
terjadi. 



RENUNGAN 
TUHAN selalu PUNYA MAKSUD untuk MEMBERIKAN 
KEMENANGAN kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Di area apa saja Anda ingin mengalami 

kemenangan dari Tuhan?  
2. Mengapa kita memerlukan Tuhan supaya bisa 

mengalami kemenangan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau telah menjamin 

kemenangan kami. Kami percaya bahwa kami 
ditentukan untuk menjadi pemenang bahkan lebih 

daripada pemenang. Kami rindu melalui kemenangan 
kami, hidup kami bisa mempermuliakan nama-Mu. 

Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin. “ 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 3-4 
Markus 3:20-35 



02 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA PERTAMA COMEBACK BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 7:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 7:6 Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan 
sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan 
tabut TUHAN hingga petang, bersama dengan para 
tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas 
kepalanya. 
 
Kegagalan adalah satu hal yang paling ditakuti umat 
manusia. Mungkin karena kegagalan membuat kita 
merasa tidak cukup baik, tidak masuk hitungan, dan 
bahkan dipermalukan. Itulah yang dirasakan Yosua dan 
bangsa Israel saat mereka kalah telak oleh orang-orang 
Ai yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal sebelumnya 
mereka berhasil menjatuhkan kota Yerikho yang jauh 
lebih besar dan kuat. Begitu malunya Yosua, sampai-
sampai ia berkata kepada Tuhan sebaiknya mereka 
tidak pernah menyeberangi sungai Yordan (ay.7). 
Kemenangan mutlak atas Yerikho sekejap tergantikan 
oleh aib yang tak tertanggungkan. Namun, Yosua tidak 
datang kepada Tuhan hanya untuk mengeluh. Ia 



meminta Tuhan menunjukkan letak kesalahan bangsa 
mereka. 
 
Dengan kata lain, Yosua mengevaluasi apa yang bangsa 
Israel lakukan sampai mereka bisa dikalahkan bangsa 
Ai. Ternyata mereka melakukan dua kesalahan fatal. 
Yang pertama, mereka mengambil barang-barang yang 
Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan (ay.11-12). 
Kedua, mereka telah menjadi sombong dan merasa 
kuat sendiri (ay.2-3). Setelah Yosua membereskan 
kesalahan bangsa Israel di hadapan Tuhan, mereka 
kembali menggempur bangsa Ai. Saat itulah, 
kemenangan besar Tuhan berikan ke tangan mereka. 
 
Benar, saat kita mengalami kekalahan atau kegagalan, 
tidak seharusnya kita berlarut-larut dalam perasaan 
gagal dan takut. Kegagalan ada bukan untuk membuat 
kita berkecil hati, tetapi untuk mendorong kita untuk 
menjadi lebih baik lagi. Bagaimanapun, kesalahan dan 
kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang alamiah. 
Hanya ketika kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan 
dan mengambil waktu untuk berinstropeksi, Tuhan 
akan membukakan kesalahan-kesalahan yang kita 
lakukan. Ya, bukalah hati kita untuk dikoreksi Tuhan, 
maka kita akan memperoleh hikmat untuk bangkit dan 
merebut kembali kemenangan kita. Bersama Tuhan, 
kita akan menjadi lebih dari pemenang. Revival besar 
tidak hanya akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi, 



tetapi menyebar bagai api yang menyambar ke 
sekeliling kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Rahasia pertama COMEBACK BESAR adalah BERANI 
EVALUASI TOTAL. 
 
APLIKASI 
1. Permasalahan besar atau kegagalan apa yang 

tengah Anda hadapi saat ini? 
2. Mengapa Anda perlu mengevaluasi kegagalan Anda 

secara total? 
3. Bagaimana Anda dapat mengevaluasi diri Anda 

dalam permasalahan yang Anda hadapi saat ini? 
 

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

pengajar kami yang baik. Tujuh kali kami jatuh, tetapi 
tujuh kali pula kami akan bangkit, karena tangan-

Mulah yang menopang kami. Engkau sendirilah yang 
mengajari kami untuk mengatasi segala permasalahan 

kami, sehingga kami bisa memperolah kemenangan 
besar bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 5-6 

Markus 4:1-20 



03 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TINDAKAN YANG MEMBAWA KEBANGKITAN BESAR  

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 4:17-24 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:17Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini 
kepadamu di dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama 
seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan 
pikirannya yang sia-sia 
 
Pertama kali Alex datang pada Yesus adalah saat ia 
mengalami goncangan besar dalam hidupnya. 
Usahanya bangkrut dan ia terlilit hutang. Di waktu yang 
hampir bersamaan, istrinya mengetahui bahwa ia 
mempunyai wanita simpanan. Hancur sudah semua 
rasanya. Saat itulah Alex menemukan Tuhan. Ia 
bertobat dan meninggalkan hidup lama. Oleh 
anugerah-Nya, rumah tangga Alex dipulihkan dan 
usaha barunya diberkati. Beberapa tahun berlalu, 
usaha Alex kembali mengalami stagnasi. Ia tak habis 
pikir karena merasa telah sungguh-sungguh bekerja, 
tetapi usahanya malah mengalami kemunduran.  
 



Di tengah kekuatiran, Alex berseru-seru pada Tuhan. Ia 
mencoba mengevaluasi diri, mencari tahu letak 
kesalahannya. Akhirnya Tuhan pun bukakan. 
Belakangan ini Alex tidak pernah punya waktu untuk 
Tuhan. Setelah seharian sibuk bekerja, Alex kerap pergi 
melepas penat dengan teman-temannya. Jam doa dan 
saat teduh sering kali terlewatkan karena terlanjur 
kelelahan. Alex selalu berkata ia sulit menemukan 
waktu yang pas untuk Tuhan bila istrinya 
mengingatkan. Lalu Alex disadarkan, ia seharusnya 
bukan mencari waktu untuk Tuhan, tetapi membuat 
waktu untuk Tuhan. Alex segera meminta ampun dan 
mengatur kembali prioritas hidupnya.  
 
Kemungkinan untuk gagal akan selalu ada. Namun, 
kegagalan bukan untuk diratapi. Kegagalan adalah satu 
kesempatan untuk membenahi apa yang masih salah 
dalam hidup kita. Berdoalah dan minta Tuhan bukakan, 
masihkah ada dosa yang kita simpan. Dosa membuat 
kita kalah tanpa henti. Mungkin kita merasa dosa itu 
tidak ada hubungannya dengan kegagalan yang kita 
hadapi, tetapi dosa membuat kita kehilangan 
penyertaan dan perkenanan Tuhan. Segera bangkit dan 
buang dosa. Jangan berlama-lama, agar pembalikan 
keadaan bisa terjadi. Bangkit kembali, hadapi 
kegagalan, dan dapatkan kemenangan kita! Dengan 
terus evaluasi diri dan segera bangkit memotong dosa, 
kita tidak hanya menang sesaat saja. Seterusnya kita 



akan menang, terus menang, tetap menang, dan selalu 
menang. Sampai revival besar terjadi dalam hidup kita. 
(PF) 
 
RENUNGAN 
Setelah melakukan EVALUASI, kita perlu segera 
BANGKIT dan MEMOTONG DOSA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sedang menghadapi kegagalan atau 

ada hal yang salah dalam hidup Anda yang belum 
bisa Anda kalahkan? 

2. Sudahkah Anda mencoba evaluasi hidup Anda? Di 
mana kelemahan atau di lubang mana Anda selalu 
terjatuh? 

3. Dosa apa yang perlu Anda segera potong dari hidup 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Kau yang melihat jauh ke ke kedalaman 
hati kami. Selidiki, bukakan kesalahan-kesalahan dan 

dosa-dosa tersembunyi dalam hati kami. Agar apa 
yang menghambat dan menjauhkan kami dari kasih 
anugrah-Mu dapat kami singkirkan. Tolong kami, ya 

Tuhan, sebab hanya kekuatan dari-Mu yang 
memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 7-8 

Markus 4:21-41 



04 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DOA YANG MEMECAHKAN REKOR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 9:32-43 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 9:40 Tetapi Petrus menyuruh mereka 
semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia 
berpaling ke mayat itu dan berkata: "Tabita, 
bangkitlah!" Lalu Tabita membuka matanya dan ketika 
melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.  
 
Seorang hamba Tuhan bersaksi bahwa beberapa waktu 
yang lalu ia didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat 
tersebut menceritakan bahwa hari-hari ini belum ada 
doa anak-anak Tuhan yang bisa membuat mereka 
sesibuk zaman Musa. Ketika itu mereka harus 
mengerahkan segenap kekuatan mereka, sampai laut 
merah terbelah dua. Atau seperti pada zaman Yosua, 
ketika para malaikat sorgawi harus bekerja ekstra keras 
sampai tembok Yerikho roboh. Satu lagi doa Yosua 
yang sangat berani adalah ketika ia meminta matahari 
berhenti di atas Gibeon, dan bulan di atas lembah 
Ayalon, agar ia dapat menggempur musuhnya (Yos. 
10:12-13). 



Permintaan Yosua tersebut sangat melebihi rata-rata 
pemikiran orang lain. Ini doa yang besar. Inilah records 
breaking prayer. Doa yang memecahkan rekor. Bahkan 
Alkitab mencatat bahwa belum pernah ada hari seperti 
itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan 
mendengarkan permohonan seorang manusia secara 
demikian (Yos. 10:14). Dalam zaman Perjanjian Baru, 
kita juga dapat melihat perkara-perkara ajaib Allah 
kerjakan melalui doa yang penuh keberanian. Seperti 
saat Yesus mengadakan mujizat lima roti dan dua ikan 
(Mat. 14:13-21), Petrus dengan mujizat 
membangkitkan orang mati (Kis. 9:40), dan masih 
banyak lagi. 
 
Hari ini, jika kita rindu mengalami comeback atau 
pembalikan keadaan, serta kehidupan yang dipenuhi 
kemenangan demi kemenangan dan great revival, 
milikilah record breaking prayer atau doa yang 
memecahkan rekor. Berdoalah melebihi rata-rata 
pemikiran orang lain, sehingga kita bisa mengalami 
mujizat doa yang memecahkan rekor. Pastikan juga 
kita tidak hanya memiliki doa yang memecahkan rekor, 
tetapi kita juga memiliki kehidupan doa yang besar dan 
konsisten. Konsisten dengan Pondok Daud kita. 
Konsisten merenungkan firman Tuhan siang dan 
malam. Konsisten untuk mendeklarasikan rhema yang 
sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Sehingga mulut 
kita dipenuhi kuasa dan rhema yang membawa kita 



mengalami mujizat doa yang memecahkan rekor dan 
kebangkitan besar. 
 
RENUNGAN 
Berdoalah MELEBIHI RATA-RATA pemikiran orang lain, 
maka kita akan mengalami MUJIZAT DOA yang 
MEMECAHKAN REKOR. 
 
APLIKASI 
1. Doa seperti apakah yang dapat membuat mujizat 

doa yang memecahkan rekor dapat terjadi di hidup 
kita? 

2. Selain doa yang melebihi rata-rata, kehidupan doa 
seperti apa yang harus Anda miliki untuk Anda 
dapat mengalami pembalikan keadaan, 
kemenangan, dan great revival di hidup Anda? 

3. Sudahkah Anda memiliki kehidupan doa yang 
berani, besar, dan konsisten? Jika belum, 
tuliskanlah doa-doa Anda yang besar dan beranilah 
mendoakannya secara konsisten!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang luar biasa, terima kasih untuk rhema yang 
Engkau nyatakan bagi kami. Ajar kami agar kami boleh 

memiliki kehidupan doa yang besar dan konsisten, 
serta berani. Sehingga kami boleh mengalami record 
breaking prayer, doa yang memecahkan rekor, dan 

mengalami pembalikan keadaan, kemenangan, serta 



great revival yang Engkau janjikan atas hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 9-11 
Markus 5:1-20 



05 OKTOBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMBANGUN IMAN YANG TEGUH 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 12:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:2 Marilah kita melakukannya dengan mata 
yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam 
iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan 
tekun memikul salib ganti sukacita yang 

“Ketika Anda mempercayai sesuatu, percayalah 
dengan segala cara. Dari dalam hati dan dan tanpa 
keraguan.” Itulah salah satu kalimat bijak dari Walt 
Disney, pencipta karakter Mickey Mouse dan taman 
hiburan Disneyland yang begitu disukai anak-anak. 
Walt terlahir dari keluarga miskin. Kehidupan masa 
kecilnya diisi dengan menjadi peloper koran dan sedikit 
waktu untuk sekolah. Sedari kecil, Walt sangat suka 
menggambar dan mulai bertemu dengan kartunis-
kartunis lain saat remaja. Kemudian ia memutuskan 
membuat perusahaan sendiri. Kartun dan film-film 
pendek pernah dihasilkan perusahaannya walau 
akhirnya bangkrut. 



Pada tahun 1923, Walt Disney pindah ke Hollywood 
dengan tekad menjadi seorang sutradara di bisnis 
perfilman dan mulai mencari pekerjaan. Namun, 
hampir semua studio menolaknya. Walt pun kembali 
ke dunia animasi. Meskipun pernah tinggal di sebuah 
bengkel yang hanya berisi satu perabot, pernah 
memakan makanan anjing, dan juga pernah terjerat 
dalam hutang, semua itu tidak membuatnya menyerah 
dengan dunia kartun. Walt Disney bangkit dari 
keterpurukannya dan berhasil memunculkan sebuah 
ide karakter tikus yang akhirnya terkenal dengan nama 
Mickey Mouse. Semenjak itu Walt Disney mengalami 
pembalikkan keadaan. Sebelumnya orang miskin 
menjadi seorang miliarder, sebelumnya tidak dikenal 
menjadi begitu terkenal. 
 

Iman merupakan sebuah keyakinan meski belum 
terjadi. Jika kita tidak yakin bisa menang, kita tidak bisa 
mengalami comeback dan membalikkan keadaan. Kita 
harus yakin bahwa kita sudah ditetapkan jadi 
pemenang dan Tuhan sudah menyediakan 
kemenangan bagi kita. Meskipun keadaan kita belum 
membaik, tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah 
menyiapkan jalan keluar bagi kita. Itulah iman yang 
teguh, iman yang kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. 
Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kokohlah 
yang akan mengalami comeback dan mujizat besar 
dalam hidupnya. Oleh karena itu, kuatkan dan 
teguhkanlah iman kita, seberat apa pun masalah kita. 



Percayalah comeback besar dan kebangkitan besar 
akan terjadi dalam hidup kita. (LEW) 
 

RENUNGAN 
Bangunlah IMAN YANG TEGUH, supaya kita kita bisa 
mengalami COMEBACK BESAR dan MEMBALIKKAN 
KEADAAN. 
 

APLIKASI 

1. Masalah apakah yang sedang Anda hadapi dan 
belum juga menemukan jalan keluar? 

2. Bagaimana sikap Anda saat menghadapi masalah 
yang belum menemukan jalan keluar? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil ketika 
diperhadapkan pada keadaan yang buruk agar Anda 
bisa mengalami comeback besar dan pembalikkan 
keadaan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa pun yang 

terjadi dalam hidup kami. Kami mau memiliki iman 
yang kokoh meski keadaan belum membaik. Kami 

percaya comeback besar dan pembalikkan keadaan 
akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 12-14 
Markus 5:21-43 



06 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERJUANGAN YANG MEMPEROLEH KEMENANGAN 

BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 9:24-27 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 9:24 Tidak tahukah kamu, bahwa dalam 
gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, 
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat 
hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu 
memperolehnya!  
 
Bill Gates. Saat mendengar namanya, orang akan 
teringat dua hal, yaitu komputer dan kekayaan. Ya, Bill 
Gates memang pembuat dan pemilik perusahaan 
software Microsoft dan sekaligus orang terkaya 
pertama atau kedua di dunia untuk bertahun-tahun.  
Bill Gates menghasilkan dua setengah juta rupiah 
setiap detik. Sampai muncul lelucon, jika ia 
menjatuhkan uang sepuluh juta rupiah, ia tidak perlu 
repot-repot mengambilnya. Sebab untuk 
membungkukkan badan dan memungut uang itu, ia 
perlu waktu empat detik. Namun Bill Gates tidak 
mendapatkan semua itu dalam waktu singkat. Kerja 



kerasnya selama puluhan tahunlah yang membawanya 
pada posisinya sekarang ini. Bill Gates pernah hanya 
tidur delapan jam dalam seminggu saat 
mengembangkan Windows untuk pertama kalinya. 
Kemenangannya bukanlah keberuntungan semata, 
tetapi karena perjuangan yang gigih. 
 
Benar, tidak seorang pun dapat memperoleh 
kemenangan tanpa perjuangan. Orang-orang yang 
meraih kemenangan adalah mereka yang memiliki 
kemauan, disiplin, dan semangat kerja yang tinggi. Jika 
kita ingin menang, kita harus berani berjuang dengan 
gigih. Dalam kitab Yosua 17:14-18, bani Yusuf 
menyampaikan keluhan kepada Yosua bahwa mereka 
hanya mendapatkan bagian daerah yang sempit saja. 
Namun Yosua memberi jawab, kalau mereka 
menginginkan lebih, mereka harus maju membuka 
hutan dan berjuang untuk merebut daerah dari musuh 
yang berdiam di sana.  
 
Kepada kita pun Tuhan tidak pernah membatasi daerah 
kekuasaan yang terlalu sempit. Hanya ketika kita mau 
berjuang untuk maju, kemenangan Tuhan sediakan. Di 
saat kita meninggalkan zona nyaman kita, ada daerah 
kekuasaan baru yang menunggu untuk kita 
menangkan, ada banyak pintu yang Tuhan akan 
bukakan, dan ada banyak kesempatan yang bisa kita 
raih. Itu sebabnya, jika kita mau membalikkan keadaan 



dan alami kemenangan besar yang tak terputus, kita 
harus terus-menerus berjuang dengan gigih. Sadari 
bahwa Tuhan sudah menaruh potensi yang luar biasa 
dalam hidup kita, lebih dari yang kita kira.   
 
RENUNGAN 
Kita harus BERANI BERJUANG DENGAN GIGIH untuk 
mengalami KEMENANGAN BESAR yang dahsyat. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang sudah Anda perjuangkan lama dan 

kemenangan belum juga Anda raih? 
2. Mengapa Anda perlu berjuang dengan gigih? 
3. Bagaimana Anda bisa berjuang lebih lagi untuk 

meraih kemenangan Anda? 
 

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

besar yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kuatkan 
dan teguhkan hati kami, agar kami bisa terus 

melangkah maju dan tak mudah berputus asa. Kami 
ma uterus berjuang bersama-Mu, sampai great revival 

terjadi dalam hidup pribadi kami dan juga sekeliling 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 15-16 

Markus 6:1-29 
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