


11 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 

RAHASIA MENGALAMI LEDAKAN IMAN 

 

BACAAN HARI INI 

2 Korintus 4:6-18 

 

RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang 

kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang 
kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak 

kelihatan adalah kekal. 
 

“Kakek, katanya Kakek mau melukiskan padang bunga 

untukku?” protes Christy kecil. Semalam, setelah 

membaca buku dongeng bersama, sang kakek memang 

menjanjikan lukisan pemandangan seperti di cerita yang 

mereka baca. Karena itu, saat melihat kakeknya 

mengeluarkan kanvas dan alat-alat melukisnya, Christy 

langsung duduk di sebelah kakeknya dengan antusias. 

Namun, betapa terkejutnya ia, ketika sang kakek 
menyapukan warna-warna gelap di atas kanvas yang 

seharusnya dipenuhi warna-warni cerah. Melihat wajah 

cemberut cucunya, sang kakek berkata, “Tenang, 

Sayang. Kakek baru mulai.” Seiring waktu, dengan 

tangkas sang kakek menambahkan warna-warna yang 

lebih terang di atas warna-warna yang gelap. Semakin 

lama, warna-warna yang disapukannya pun semakin 

cerah. Sampai akhirnya terlihat padang bunga penuh 



warna dan beberapa unicorn yang bermain di 

tengahnya. Lukisan itu benar-benar tampak hidup. 

 

Ya, teknik melukis cat minyak dari warna gelap ke 
terang memiliki tujuannya tersendiri. Dengan perlahan-

lahan membubuhkan warna yang sedikit demi sedikit 

lebih terang ke atas lapisan warna sebelumnya, objek 

lukisan memiliki kedalaman yang membuatnya terlihat 

lebih hidup. Selain itu, dengan menambahkan warna 

terang di atas warna gelap, pelukis menghindari warna-

warna gelap mengotori bagian yang lebih cerah.  

 
Seperti itu jugalah Tuhan melukis hidup kita.  Saat kita 

hanya bisa melihat warna-warna gelap disapukan dalam 

hidup kita, tetaplah jaga hati. Percayalah bahwa Tuhan 

hanya mengizinkan semua hal buruk terjadi untuk satu 

tujuan yang lebih baik dan mulia. Tetaplah fokus pada 

kasih dan janji-janji-Nya, lihatlah apa yang kini tak 

kelihatan di hidup kita, maka iman kita akan terus 

bertumbuh dan mengalami ledakan. Saat itulah, dari 

kegelapan hidup kita akan terbit terang (ay.6). Bukan 
itu saja, Tuhan akan membuat terang-Nya bercahaya 

dalam hati kita, sehingga kita pun semakin mengerti 

kehendak-Nya dan mengenal isi hati-Nya. Demikianlah 

karya indah Tuhan menjadi kekal dalam hati anak-anak-

Nya. (MV.L) 

 

RENUNGAN 
Rahasia mengalami LEDAKAN IMAN adalah 

MELIHAT yang TAK KELIHATAN. 



APLIKASI 
1. Mengapa melihat yang tak kelihatan bisa 

menyebabkan ledakan iman bagi Anda? 

2. Mengapa Anda perlu mengalami ledakan iman? 
3. Bagaimana Anda bisa melihat yang tak kelihatan 

dalam berbagai aspek hidup Anda saat ini? 

 

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

yang indah dalam hidup kami. Seburuk dan sekelam 
apa pun warna hidup kami sekarang, Engkau bisa 

membuatnya bercahaya. Kami percaya, karya-Mu 

belum selesai dalam hidup kami. Pada waktunya nanti, 

Engkau akan menyatakan indah rancangan-Mu bagi 

kami. Bahkan hari-hari tergelap kami bisa Engkau 

pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ruth 1-4 

Lukas 8:1-25 



12 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 

BELAJAR MELIHAT YANG TAK KELIHATAN 

 

BACAAN HARI INI 

Ibrani 11:1-11 

 

RHEMA HARI INI 

Ibrani 11:3 Karena iman kita mengerti, bahwa alam 

semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga 

apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak 

dapat kita lihat. 

 

Terkadang, mendoakan hal yang sama berulang-ulang 

tidaklah mudah. Terutama ketika dalam jangka waktu 

yang panjang tidak ada jawaban yang terlihat. Hari 

Sabtu itu pun, untuk kesekian kalinya Tyas beserta 

teman-temannya tim pendoanya mendoakan bangku-

bangku di ruang ibadah GBI Keluarga Allah Jakarta. 

Mereka berdoa supaya Tuhan penuhi bangku-bangku 

kosong dengan jiwa-jiwa, agar lawatan dasyat serta 

hujan pertobatan terjadi, dan jemaat mengalami mujizat 

besar. Saat sedang berdoa, tiba-tiba sebuah pertanyaan 

menyelusup ke dalam pikiranya; “Tuhan, apa iya yang 

kami doakan saat ini tidak akan sia-sia?” Namun, 

dengan segera Tyas menepis pemikiran itu. Sambil 

kembali menjamah bangku-bangku tersebut, ia 

bernubuat, “Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap 

bangku kosong ini dengan jiwa-jiwa.”  Ia pun 



membayangkan arus ilahi berhembus dan bangku-

bangku itu penuh. Bulan demi bulan berganti, Tuhan 

sungguh bekerja dengan dahsyat. Dalam suatu ibadah 

hari Minggu, Tyas mengedarkan pandangannya ke 

seluruh ruang ibadah. Tak satu pun bangku kosong 

yang tampak di matanya. Semuanya penuh sampai ke 

baris paling belakang! 

 

Dalam salah satu pelajaran doa yang Yesus ajarkan, kita 

diminta untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu (Luk. 

18:1). Dia tahu, sebagai manusia, saat mendoakan hal 

yang sama berulang-ulang, kita cenderung lelah dan 

bosan. Bukan tak mungkin, iman kita malah 

mengempis. Terutama ketika apa yang kita doakan 

tampak besar, mustahil, tak kunjung terlihat 

jawabannya, dan yang terjadi malah kebalikan dari yang 

kita doakan.  

 

Namun, iman bukanlah tentang apa yang terlihat mata. 

Jusru, semakin keadaan terlihat mustahil, iman harus 

semakin dikembangkan. Ketika kita terus melihat apa 

yang tak kelihatan, iman kita akan terus bertumbuh, dan 

mengalami pelipatgandaan, sampai akhirnya ledakan 

iman pun terjadi. Saat itulah, iman kita akan menarik 

apa yang kita lihat di alam roh ke alam jasmani, 

sehingga yang semula tak kelihatan pun menjadi nyata.  

 

RENUNGAN 



Belajarlah melihat apa yang TAK KELIHATAN, 

maka oleh IMAN, yang tadinya tidak kelihatan akan 

DIMANIFESTASIKAN menjadi KELIHATAN. 

 

APLIKASI 
1. Apakah yang Anda lihat dalam hidup Anda saat ini? 

2. Mengapa Anda perlu belajar melihat yang tak 

kelihatan? 

3. Bagaimana Anda seharusnya melihat hal-hal yang 

saat ini sedang Anda doakan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ajari kami untuk selalu melihat yang 

tak kelihatan, untuk terus mempercayai janji dan 

rencana besar-Mu atas kami. Kami percaya, mujizat 

demi mujizat yang tak bisa lagi diabaikan oleh banyak 

orang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, 

sehingga hujan pertobatan bisa segera terjadi dan 

nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 1-3 

Lukas 8:26-56 



13 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 

MILIKI URAPAN UNTUK MELIHAT 

 

BACAAN HARI INI 

Ibrani 11:23-29 

 

RHEMA HARI INI 

Ibrani 11:27 Karena iman maka ia telah meninggalkan 

Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan 

sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 

 

“Wow… Aku melihat ikan paus,” kata Didi saat 

memandangi gambar yang secara kasat mata terlihat 

abstrak. Sementara itu, sahabatnya, Tere berseru 

frustrasi, “Kamu bercanda, ya?! Paus darimananya?” 

Bisakah Anda menebak gambar apa yang sedang 

mereka bicarakan? Ya, kedua sahabat ini sedang 

memandangi gambar yang dipopulerkan oleh serial 

buku “Magic Eye: Cara Terbaru Memandang Dunia” 

pada tahun 1990-an. Untuk sebagian orang, di balik 

gambar yang tampak seperti pola abstrak yang diulang-

ulang itu bisa timbul sebentuk gambar lain. Bagi 

sebagian lainnya, mereka tidak bisa melihat apa-apa, 

malah bisa pusing dan mual-mual saat mencoba 

menemukan gambar yang orang lain katakan.  

 

Ada alasan mengapa sebagian orang bisa melihat dan 

sebagian lagi tidak. Sadar atau tidak, kedua bola mata 



kita menangkap gambar yang berbeda di saat yang 

bersamaan. Kedua gambar itu pun disatukan oleh otak, 

sehingga kita hanya melihat satu gambar. Inilah yang 

disebut dengan penglihatan stereoskopik. Semakin baik 

daya penglihatan ini, semakin mudah seseorang bisa 

mengenali gambar “Magic Eye”. Namun, sebagian 

orang yang awalnya tidak bisa melihatnya, bisa melatih 

pergerakan bola mata mereka, sampai mereka berhasil 

menjatuhkan fokus mata mereka di balik gambar 

abstrak yang terlihat. Saat itulah, mereka dapat melihat 

‘gambar yang tersembunyi’ tersebut.    

 

Hal yang sama berlaku untuk iman. Untuk dapat 

melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kita perlu 

melatih mata roh kita untuk melihat yang tak kelihatan 

di balik situasi dan kondisi yang terlihat mata jasmani 

kita. Musa pun pada awalnya menolak panggilan Tuhan 

untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun, 

pengurapan Tuhan membuat penglihatan imannya 

semakin baik, sehingga ia bisa terus melihat apa yang 

tak kelihatan. Pengurapan inilah yang kita butuhkan, 

agar iman kita bisa terus bertumbuh, sampai mengalami 

ledakan iman, dan kita bisa melakukan perkara-perkata 

besar bersama Tuhan. (MV.L) 

 

RENUNGAN 
Agar dapat HIDUP DALAM IMAN, kita perlu 

memiliki URAPAN UNTUK MELIHAT yang TAK 

KELIHATAN. 

 



APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan urapan untuk 

melihat? 

2. Mengapa Anda memerlukan urapan untuk melihat 

yang tak kelihatan? 

3. Bagaimana Anda bisa memiliki urapan tersebut? 

 

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

yang baik yang telah Engkau sediakan bagi kami. 

Urapi mata kami dengan urapan untuk melihat, agar 

kami bisa melihat rancangan-Mu yang besar dalam 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 4-6 

Lukas 9:1:17 



14 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 

BERTUMBUH DARI IMAN LEVEL DASAR 

 

BACAAN HARI INI 

Yohanes 20:24-31 

 

RHEMA HARI INI 

Yohanes 20:29 Kata Yesus kepadanya: "Karena 

engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. 

Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun 

percaya." 

 

“Tunjukkan dulu buktinya, baru aku percaya.” Seberapa 

banyak kalinya, kita mendengarkan orang-orang di 

sekeliling kita mengatakan pernyataan tersebut? Bukan 

hanya mereka, mungkin kita sendiri pun suka 

mengatakannya. Ya, di dunia yang kian dipenuhi 

dengan kebohongan dan kasus penipuan, kita pun 

cenderung ingin melihat buktinya terlebih dahulu 

sebelum mempercayai sesuatu. Semua itu karena kita 

takut menjadi korban dan dikecewakan.  

 

Saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, salah seorang 

murid-Nya, Tomas, juga sempat mengalami krisis 

kepercayaan. Padahal ia adalah salah satu dari kedua 

belas murid terdekat Yesus. Dedikasinya kepada Yesus 

tidak usah diragukan lagi. Ia bahkan berani mati 

bersama Yesus (Yoh.11:16). Sepanjang pelayanan 



Yesus, ia juga sudah melihat berbagai kemustahilan 

diubahkan menjadi mujizat. Namun, tetap saja ia tak 

percaya ketika teman-teman terdekatnya sendiri 

mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Inilah 

masalahnya, rupanya selama itu ia percaya karena 

melihat berbagai keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. 

Sehingga ia baru bisa kembali percaya saat bertemu 

muka dengan muka dengan-Nya. 

 

Satu hal yang perlu kita pahami, meski Tuhan Yesus 

berkata, “Berbahagialah mereka yang tidak melihat, 

namun percaya,” hal itu tidak berarti Dia sedang 

menyalahkan Tomas. Namun Yesus sepenuhnya 

mengerti. Bagaimanapun, alasan Dia melakukan 

berbagai mujizat di hadapan banyak orang adalah 

karena Dia tahu, kebanyakan orang baru bisa percaya 

setelah melihat. Oleh karena mereka melihat dan kabar 

tentang mujizat itu tersebar, semakin banyak orang 

yang berbondong-bondong datang kepada-Nya. Namun, 

Tuhan ingin agar iman kita terus bertumbuh, berlipat 

ganda, bahkan mengalami ledakan. Sampai kita bisa 

melihat yang tak kelihatan dan mempercayai Tuhan 

sanggup mengerjakan yang sangat mustahil untuk 

terjadi sekalipun. Dengan iman seperti itulah, mujizat 

demi mujizat akan melanda hidup kita. (MV.L) 

 

RENUNGAN 
Kebanyakan orang imannya baru di LEVEL DASAR: 

melihat DULU, baru PERCAYA. 

 



APLIKASI 
1. Coba Anda renungkan, sudah sampai di manakah 

level iman Anda sekarang ini? 

2. Mengapa iman Anda perlu mengalami pertumbuhan 

secara terus-menerus sampai mengalami ledakan 

iman? 

3. Bagaimana iman Anda bisa mengalami 

pertumbuhan yang nyata? 

 

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

bukanlah Allah yang membiarkan iman kami berhenti 

bertumbuh. Seperti biji sesawi, Engkau ingin iman kami 

yang semula kecil bisa bertumbuh dan menjadi pohon 

yang besarnya melebihi pohon-pohon lainnya. Kami ma 

uterus memandang-Mu, ya Yesus, sebab Engkaulah 

yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 7-9 

Lukas 9:18-36 

 



15 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 

BERTUMBUH DALAM IMAN NEXT LEVEL 

 

BACAAN HARI INI 

Roma 1:16-17 

 

RHEMA HARI INI 

Roma 1:17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, 

yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, 

seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh 

iman." 

 

Sebagai nasabah di sebuah bank, Pak Totok sangat 

diistimewakan. Bagaimana tidak, pihak bank bahkan 

berani memberikan pinjaman sampai tiga miliar rupiah 

tanpa perlu mensurvei asetnya terlebih dahulu. 

Bagaimana bisa begitu? Nah, itulah yang disebut 

kepercayaan. Dalam kerohanian, hal ini dikenal dengan 

sebutan iman. Namun bukan iman yang biasa, yang 

percaya dulu baru melihat, tetapi iman next level, yang 

sekalipun tidak melihat namun percaya. Iman level ini 

tidak terjadi begitu saja. Diperlukan yang namanya 

proses dari waktu ke waktu. Melalui merenungkan 

firman dan persekutuan intim dengan Tuhan. Sehingga 

timbul pengenalan dan hubungan yang solid dengan-

Nya dari waktu ke waktu.  

 



Seperti pihak bank, mereka bukan tanpa dasar 

memberikan kemudahan kepada relasinya. Semua 

transaksi hitam di atas putih yang telah terbangun 

dengan intens selama belasan tahun merupakan dasar 

bagi pihak bank untuk memberikan kepercayaan kepada 

Pak Totok, sekalipun belum melihat aset yang 

dimilikinya. Dalam Tuhan, persekutuan intim dengan 

Tuhan dan dengan firman-Nya inilah yang membuat 

iman next level bisa bertumbuh. Sebab kebenaran Allah 

dalam firman membawa kita bertolak dari iman dan 

memimpin kepada iman.  

 

Paulus pun awalnya memiliki iman yang percaya 

setelah melihat. Namun persekutuannya dengan Tuhan 

dan dengan firman-Nya membuat ledakan iman terjadi 

di hidupnya. Keyakinan yang kokoh, yang berdasar 

pada Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah telah 

membawanya ke iman next level. Kita perlu memiliki 

iman seperti itu, iman yang sekalipun tidak melihat 

namun percaya, untuk bisa melihat mujizat dan 

terobosan terjadi di hidup kita. Jadi, marilah bertumbuh 

ke iman next level. Sebab orang yang berjalan dengan 

iman seperti itu, tidak akan dikecewakan. Kuasa Allah 

pasti mem-back up sepenuhnya, sehingga mujizat 

bukan lagi menjadi peristiwa yang mustahil, tetapi 

menjadi gaya hidup anak Tuhan setiap hari. 

 

RENUNGAN 



Bertumbuhlah ke IMAN NEXT LEVEL: 

SEKALIPUN TIDAK MELIHAT, namun 

PERCAYA. 

 

APLIKASI 
1. Apa itu iman next level? 

2. Mengapa Anda harus bertumbuh ke iman next 

level? 

3. Bagaimana caranya untuk bertumbuh ke iman next 

level?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas pintu-pintu yang terus Engkau 

bukakan bagi kami hari-hari ini. Kami mau terus 

memiliki persekutuan yang intim dengan-Mu dan 

dengan firman-Mu, sehingga ledakan iman boleh 

terjadi di hidup kami. Iman next level, yang sekalipun 

tidak melihat namun tetap percaya. Sehingga kami 

boleh hidup dalam mujizat dan terobosan setiap hari. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 10-12 

Lukas 9:37-62 

 



16 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 

TERBAKAR DALAM KOMUNITAS YANG 

BENAR 

 

BACAAN HARI INI 

Kisah Para Rasul 2:41-47 

 

RHEMA HARI INI 

Kisah Para Rasul 2:42 Mereka bertekun dalam 

pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 

mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan 

berdoa. 

 

Alkisah ada seekor anak rajawali yang entah bagaimana 

hidup di antara kumpulan anak ayam. Ia pun tumbuh 

dengan menyangka dirinya adalah seekor ayam. Ia tidak 

pernah terbang, ia juga tidak tahu kalau cakarnya punya 

kekuatan yang hebat untuk mencengkeram mangsanya. 

Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan rajawali lain 

dan melihat bagaimana rajawali itu bisa terbang 

menantang badai dan punya cakar yang hebat. Rajawali 

ini takjub dan mulai berpikir bahwa ia pun seharusnya 

bisa melakukannya. Namun, semua teman ayamnya 

mengatakan ia tidak akan pernah bisa terbang, cakarnya 

hanya bisa untuk menggali tanah, dan ayam takut pada 

ular. Akhirnya, si rajawali ini memutuskan untuk 

meninggalkan komunitas ayamnya dan mencari 



komunitas rajawali. Tidak lama kemudian, dari seekor 

rajawali yang tadinya sama sekali tidak bisa terbang, 

kini ia bisa menantang badai dengan gagahnya. Ia pun 

bisa berburu dengan piawai. Ia benar-benar menjadi 

rajawali dengan semua kekuatan yang dimilikinya. 

 

Sama seperti rajawali itu, sadarkah bahwa kita pun 

sering berada di situasi yang sama. Kita ada dalam 

komunitas yang salah. Ketika kita sedang ingin belajar 

'terbang', justru kata-kata yang melemahkan iman yang 

kita dapatkan. Di tengah orang-orang yang hidup 

dengan cara-cara yang biasa, kita menjadi 'terlihat salah' 

dengan keinginan kita untuk hidup dalam iman dan roh 

yang lebih lagi, sehingga iman kita sulit bertumbuh. 

 

Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki komunitas 

yang benar, supaya iman kita bisa terus dikobarkan. 

Kita bisa menceritakan mujizat yang sudah kita alami 

dan saat kita lemah; kita pun punya teman seperjuangan 

iman yang bisa menguatkan. Di situlah sesungguhnya 

api iman kita akan terus dikobarkan. Hal itu tidak akan 

kita dapatkan jika kita ada di komunitas yang salah. 

Karena itu, pastikan kita memiliki dan terus terhubung 

dengan komunitas yang benar, supaya iman kita tidak 

memiliki kesempatan untuk padam, tetapi semakin naik 

level dan mengalami ledakan iman, sampai yang 

tadinya tidak kelihatan terjadi atas hidup kita. Haleluya! 

 

RENUNGAN 



Supaya iman kita bisa BERTUMBUH dari iman level 

dasar menjadi IMAN NEXT LEVEL, penting sekali 

bagi kita untuk masuk dalam KOMUNITAS IMAN. 

 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki komunitas iman yang 

membangun? Apakah yang Anda alami di sana? 

2. Menurut Anda, apakah dampaknya jika Anda tidak 

memiliki komunitas iman yang bisa terus 

menguatkan Anda? 

3. Bagaimana komunitas yang membangun telah 

menolong Anda bertumbuh? Sharingkan kesaksian 

Anda kepada komunitas Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Engkau sudah 

menempatkan kami di tengah-tengah saudara seiman 

sehingga kami bisa sama-sama berjuang untuk terus 

bertumbuh dalam iman kami. Jagai kami dan berikan 

kami kekuatan untuk terus mengobarkan api iman kami 

ini, ya Tuhan, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di 

tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 13-14 

Lukas 10:1-24 



17 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 

FOKUS   MELIHAT YANG TAK KELIHATAN 

 

BACAAN HARI INI 

2 Timotius 4:1-8 

 

RHEMA HARI INI 

2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan 

yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 

telah memelihara iman. 

 

Memiliki momongan tentunya merupakan harapan 

setiap pasangan. Begitu pun dengan Alin dan Andy. 

Sayangnya, sampai pernikahan mereka menginjak tahun 

ke-7, mereka belum juga dikaruniai buah hati. Saking 

inginnya punya anak, sampai-sampai Alin bermimpi ia 

sudah menggendong seorang bayi. Mimpi itu sangatlah 

nyata. Alin bahkan bisa melihatnya setiap kali ia 

memejamkan mata. Ketika bersaat teduh, ia 

mendapatan rhema dari Kejadian 28:14 yang 

menyebutkan, “Keturunanmu akan menjadi seperti debu 

tanah banyaknya.” 

 

Iman Alin timbul. Ia terus memvisualisasikan dirinya 

sedang menggendong bayinya. Ia pun membaca artikel-

artikel seputar kehamilan, bagaimana merawat bayi, dan 

semua hal yang berhubungan dengan persalinan. Alin 

tidak pernah membiarkan keraguan mengalihkan 



perhatiannya. Ia juga mulai menjaga perkataannya dan 

menghindari percakapan yang membuat imannya 

lemah. Setiap malam, berdua dengan Andy, mereka 

berdoa tumpang tangan di perut Alin. Mereka berdua 

sangat yakin Tuhan telah mendengar dan akan 

menjawab doa mereka dalam waktu dekat. Suatu hari, 

Alin menyadari bahwa ia terlambat datang bulan. Hasil 

laboratorium menyatakan Alin sudah mengandung 

enam minggu. Apa yang Alin lihat dengan mata rohnya, 

termanifestasi menjadi kenyataan.    

 

Ya, penting sekali bagi kita untuk tetap fokus melihat 

yang tidak kelihatan, sampai yang tidak kelihatan itu 

dimanifestasikan dan bisa kelihatan dengan mata 

jasmani. Percayai rhema dan janji Tuhan. Tetaplah 

fokus, singkirkan semua yang membuat kita ragu. Terus 

visualisasikan sampai kita bisa melihatnya dengan mata 

roh kita, maka ledakan iman akan terjadi. Kalau kita 

bisa melihatnya bukan hanya di awal, tetapi juga di 

tengah, bahkan sampai akhir, sampai momennya tiba, 

maka semua orang akan bisa melihat dengan mata 

jasmani mereka apa yang awalnya hanya kita sendiri 

yang bisa melihatnya dengan mata roh kita. (PF) 

 

RENUNGAN 
Jaga FOKUS untuk terus MELIHAT yang TAK 

KELIHATAN sampai DIMANIFESTASIKAN dan 

kita bisa MELIHATNYA dengan mata jasmani. 

 

 



APLIKASI 
1. Apa yang selama ini begitu Anda inginkan terjadi 

dalam hidup Anda? 

2. Bisakah Anda melihatnya dengan mata roh Anda? 

Kesulitan apa yang Anda hadapi? 

3. Visualisasi seperti apa yang bisa Anda buat atas 

harapan Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Kau tahu keinginan hati kami, bila 

sesuai dengan kehendak-Mu, tolong beri kami urapan 

untuk melihat, tolong kami untuk melihatnya dengan 

jelas. Kami percaya, apa yang terjadi di alam roh akan 

terjadi juga dalam hidup kami.  Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 15-16 

Lukas 10:25-42 
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