


18 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 

MENGALAMI LEDAKAN IMAN 

 

BACAAN HARI INI 

Roma 10:8-11 

 

RHEMA HARI INI 

Roma 10:8 Tetapi apakah katanya? Ini: "Firman itu 

dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam 

hatimu." Itulah firman iman, yang kami beritakan. 

 

Seperti yang kita ketahui dalam pelajaran sejarah, 

selama ratusan tahun bangsa Indonesia hidup dalam 

penjajahan beberapa negara asing. Sampai ketika 

beberapa peristiwa penting terjadi di tahun 1942-1945 

dan membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk 

merdeka. Dengan sigap, beberapa tokoh penting segera 

bergerak untuk merumuskan teks proklamasi 

kemerdekaan. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 

Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dibacakan pertama kalinyaoleh presiden pertama 

Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. 

 

Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, 

perjuangan bangsa Indonesia belumlahselesai. Berita 

proklamasi harus disebarkan ke seluruh pelosok negeri, 

bahkan ke seluruh penjuru dunia. Padahal pada zaman 

itu, sarana komunikasi dan transportasi masih sangat 



terbatas, sehingga dibutuhkan waktu beberapa lama 

sampai seluruh rakyat menerima berita kemerdekaan 

Indonesia. Saat berita itu sampai ke telinga rakyat, tentu 

saja mereka pun menyambutnya dengan semangat yang 

tinggi. Dengan berapi-api rakyat memberikan kontribusi 

di daerah-daerah untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, yang ditandai dengan adanya beberapa 

peristiwa pertempuran seperti yang terjadi di Bandung, 

Surabaya, Ambarawa, dan Sumatera. Sampai 

kemerdekaan bangsa kita benar-benar diakui oleh 

bangsa-bangsa. 

 

Apa yang dahulunya dialami bangsa kita, tanpa kita 

sadari, kita pun juga mengalaminya dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Ada beberapa dari kita yang 

mungkinsudah bertahun-tahun hidup dijajah dengan 

pergumulan-pergumulan kita sendiri, bahkan bisa jadi 

iman kita sudah mulai lelah berperang melawannya. 

Sama seperti bangsa Indonesia yang 74 tahun lalu 

memproklamirkan kemenangannya atas penjajah, yang 

kemudian membangkitkan semangat juang para 

pahlawan dan seluruh rakyat untuk merebut serta 

mempertahankan kemerdekaan; kita pun perlu 

mendeklarasikan kemenangan kita. Karena dengan 

mendeklarasikan kemenangan, sejatinya kita tidak 

hanya sedang membangun iman kita, tetapi juga 

membuat musuh gentar. Ya, kita memerlukan ledakan 

iman yang besar untuk merebut serta mempertahankan 

kemenangan kita, dan salah satu caranya adalah dengan 

mendeklarasikan kemenangan kita. 



RENUNGAN 
Supaya kita bisa mengalami LEDAKAN IMAN, kita 

perlu MENDEKLARASIKAN KEMENANGAN kita. 

 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mendeklarasikan kemenangan 

Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa Anda perlu 

mendeklarasikan kemenangan Anda? 

3. Bagaimana deklarasi kemenangan dapat membawa 

ledakan iman terjadi?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk melangkah dalam 

iman, karena kami tahu, hanya dengan iman sajalah 

kami dapat mencapai kemenangan. Maka, saat ini juga, 

kami mau mendeklarasikan kemenangan kami. Kami 

percaya bahwa kami sudah menang atas segala 

pergumulan dan persoalan hidup kami. Dan mulai hari 

ini, iman kami sudah dibangkitkan.Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 17-18 

Lukas 11:1-28 

 



19 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 

HATI YANG PERCAYA DAN MULUT YANG 

MENGAKU 

 

BACAAN HARI INI 

Matius 21:18-22 

 

RHEMA HARI INI 

Matius 21:21 Yesus menjawab mereka: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak 

bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa 

yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga 

jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah 

dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi. 

 

“Pak, ke SD mana anak kita setelah lulus TK?”tanya 

Bu Tini kepada suaminya untuk yang kesekian kalinya. 

Sebenarnya Bu Tini tahu bahwa suaminya ingin 

menyekolahkan anaknya ke SD yang cukup bagus 

kualitasnya. Namun, ia menyadari kemampuan finansial 

mereka belum mencukupi. Meskipun sebenarnya ia 

juga menginginkan anaknya sekolah di SD itu. Akan 

tetapi, suami Bu Tini selalu meyakinkannya bahwa 

mereka bisa memasukkan anaknya ke sekolah itu. Bu 

Tini diingatkan suaminya untuk beriman, percaya, dan 

selalu berdoa. Anaknya pun jika ditanya juga menjawab 

ingin sekolah disitu. 

 



Akhirnya, Bu Tini belajar percaya sepenuhnya kepada 

Tuhan seperti yang diajarkan suaminya.Ia juga 

memperkatakan bahwa mereka bisa menyekolahkan 

anaknya ke sekolah itu. Bu Tini sering berkata kepada 

anaknya, “Itu sekolahmu, Dik,” setiap kali melewati SD 

tersebut. Akhirnya, di waktu-waktu terakhir pendaftaran 

sekolah, Bu Tini dan suaminya mendaftarkan anaknya 

kesana dan mujizat mereka alami. Mereka mendapat 

sedikit pengurangan biaya dan batas waktu pembayaran 

biaya masuk sekolah juga diperpanjang, hingga 

merekapun bisa melunasi.  

 

Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, dan salah satu 

perbuatan yang bisa kita lakukan saat beriman adalah 

dengan berkata-kata. Kita bisa mengatakan hal-hal-hal 

baik meskipun keadaan kita belum membaik. Kita harus 

berani berkata kita sudah sembuh, meskipun masih 

sakit. Kita harus berani berkata kita diberkati meskipun 

keadaan masih sulit. Kita harus berani berkata kita 

memperoleh pekerjaan meskipun sekarang kita masih 

menganggur. Kita harus mendeklarasikan kemenangan 

kita dengan lantang. Mengapa demikian? Karena 

dengan mendengarkan deklarasi kemenangan melalui 

mulut kita, iman kita akan dibangkitkan, sehingga kuasa 

Allah akan bekerja dan mujizat besar akan dinyatakan-

Nya atas setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, 

milikilah iman dalam hati dan deklarasikan 

kemenangan dengan mulut kita. Ucapkanlah firman 

dengan iman, pasti mujizat besar akan kita alami. 

(LEW) 



RENUNGAN 
Miliki IMAN dalam hati dan DEKLARASIKAN 

KEMENANGAN dengan mulut kita, maka KUASA 

ALLAH akan bekerja dan MUJIZAT BESAR terjadi. 

 

APLIKASI 

1. Mengapa kita perlu memiliki iman dan 

mendeklarasikan kemenangan dengan mulut kita? 

2. Dalam hal apa Anda akan mendeklarasikan 

kemenangan dengan mulut Anda? Ceritakan! 

3. Tindakan nyata apa yang akan Anda lakukan agar 

kuasa Allah dan mujizat besar Anda alami dalam 

hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, hari ini kami mau memiliki iman yang lebih lagi 

dalam hati dan kami mau mendeklarasikan 

kemenangan dengan mulut kami. Kami percaya, kuasa-

Mu akan Kau nyatakan dan mujizat besar terjadi dalam 

hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 19-21 

Lukas 11:29-54 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 

PERKATAAN YANG  MENJADIKAN YANG 

TIDAK ADA MENJADI ADA 

 

BACAAN HARI INI 

Bilangan 14:26-35 

 

RHEMA HARI INI 

Bilangan 14:28 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku 

yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahwasanya 

seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, demikianlah 

akan Kulakukan kepadamu. 

 

Meskipun sudah memasuki musim kemarau, 

perusahaan milik Indah masih terus memproduksi jas 

hujan. Teman yang sudah tidak bisa membantu dalam 

penjualan, ditambah dana perusahaan yang sudah 

kosong, tidak menyurutkan semangatnya. Alasannya, 

Indah merasa kasihan dengan karyawannya bila 

produksi dihentikan. Di tengah kebingungannya, Indah 

datang ke Pondok Daud. Di Pondok Daud, Indah 

memperkatakan deklarasi profetik bahwa 

perusahaannya pasti akan terus berjalan. Singkat cerita, 

sejak memperkatakan deklarasi profetik atas usahanya, 

mujizat demi mujizat terjadi dalam usaha Indah. Modal 

yang selama ini tidak ada, Tuhan adakan dengan cara 

yang ajaib tanpa meminjam, sehingga perusahaannya 



bisa memiliki berton-ton stok bahan dan karyawan-

karyawannya bisa tetap bekerja. 

 

Ketika bangsa Israel berputus asa karena ketakutan 

menghadapi penduduk tanah Kanaan yang hendak 

mereka masuki, Yosua dan Kaleb justru 

mendeklarasikan kemenangan. Meskipun mereka belum 

mendapatkan apa-apa, mereka mengatakan bahwa 

mereka pasti bisa memiliki tanah Kanaan yang 

berlimpah susu dan madunya itu. Dan benar saja, dari 

bangsa Israel yang ada saat itu, hanya Yosua dan Kaleb 

yang berhasil memasuki Tanah Perjanjian.  

 

Tuhan sendiri yang sudah berfirman, bahwa seperti 

yang kita deklarasikan di hadapan-Nya, demikianlah 

akan Dia lakukan bagi kita. Baik Indah, Yosua dan 

Kaleb sudah mengalami sendiri kemenangan saat 

menyerukan deklarasi profetik. Bagaimana dengan kita? 

Segeralah bertindak. Kalau Anda percaya Tuhan 

menyembuhkan sakit Anda, deklarasikan kesembuhan 

Anda. Kalau Anda yakin Tuhan memulihkan rumah 

tangga Anda, deklarasikan pemulihan keluarga Anda. 

Kalau Anda yakin Tuhan memberkati Anda, 

deklarasikan berkat-berkat yang Anda butuhkan itu. 

Percayalah, iman yang kita ledakkan lewat deklarasi 

kemenangan, akan menjadikan yang tidak ada menjadi 

ada.  

 

 

 



RENUNGAN 
Belajarlah memperkatakan DEKLARASI 

PROFETIK, sebab apa yang kita PERKATAKAN 

adalah apa yang akan kita DAPATKAN. 

 

APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang menantikan jawaban 

doa? 

2. Apakah Anda pernah mendeklarasikan kerinduan 

Anda di hadapan Tuhan? 

3. Apa komitmen Anda agar memiliki iman untuk 

menjadikan yang tidak ada menjadi ada? 

 

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

Engkau sediakan bagi kami. Mulai saat ini kami mau 

belajar untuk terus memperkatakan deklarasi profetik, 

karena kami percaya, apa pun yang kami perkatakan di 

hadapan-Mu, pasti kami dapatkan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 22-24 

Lukas 12:1-31 



21 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 

BERKATA-KATA UNTUK 

MEMANIFESTASIKAN MUJIZAT 

 

BACAAN HARI INI 

1 Korintus 2:1-10 

 

RHEMA HARI INI 

1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang 

tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah 

didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di 

dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 

untuk mereka yang mengasihi Dia." 

 

“Kamu sudah dapat pekerjaan, Ton?” tanya seorang 

teman pada Toni. Sejak kontrak kerjanya di perusahaan 

sebelumnya tidak diperpanjang setengah tahun lalu, 

Toni memang belum mendapatkan pekerjaan baru. 

Entah sudah berapa banyak kali ia dipanggil 

wawancara, tetapi ia tak pernah berhasil diterima. 

Biasanya, Toni akan mulai mengeluh. Ia akan berbicara 

panjang lebar tentang betapa susahnya mencari 

pekerjaan dan bagaimana ia harus mengirit-irit uang di 

dompetnya. Namun, kali ini Toni menjawab, “Oh. Iya. 

Saya yakin saya akan dipanggil kerja. Pekerjaan ini 

benar-benar berkat besar dari Tuhan dan saya juga bisa 

memberkati banyak orang.”  

 



Awalnya orang-orang mengira Toni memang 

mendapatkan pekerjaan dan menyelamatinya. Namun, 

lama-kelamaan mereka berpikir Toni sudah linglung 

karena nyatanya ia masih pengangguran. Meski 

demikian, ia tetap mempertahankan imannya dan 

memperkatakan hal yang sama berulang-ulang. Sampai 

akhirnya, sebuah perusahaan benar-benar memanggil 

Toni dan memberikan gaji yang lebih tinggi dari kantor 

yang sebelumnya. Bukan hanya itu, tak lama kemudian, 

ia pun dipercayakan untuk mengepalai suatu divisi di 

tempatnya bekerja. 

 

Ya, saat kita sedang melalui pergumulan berat, begitu 

mudah bagi kita untuk membuka mulut dan 

mencurahkan kegundahan hati kita. Tanpa kita sadari, 

semua itu pun melemahkan iman kita sendiri. Namun, 

ketika kita memberanikan diri untuk memperkatakan 

mujizat atas pergumulan-pergumulan kita, iman kita 

pun akan dibangkitkan. Teruslah mendeklarasikan 

kemenangan kita, maka ledakan iman akan terjadi dan 

Tuhan akan melepaskan kuasa-Nya untuk bekerja 

dalam hidup kita. (MV.L) 

 

RENUNGAN 
JANGAN berkata-kata untuk MENJELASKAN 

SITUASI KONDISI jasmani kita, tetapi berkata-

katalah untuk MEMANIFESTASIKAN MUJIZAT 

kita. 

 

 



APLIKASI 
1. Apakah yang biasanya Anda perkatakan saat 

menghadapi berbagai permasalahan Anda? 

2. Mengapa Anda harus mendeklarasikan kemenangan 

Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa memperkatakan deklarasi 

kemenangan Anda atas pergumulan-pergumulan 

Anda saat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena 

Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Kami 

percaya, apa pun yang saat ini tengah kami lalui, 

Engkau sesungguhnya sedang menuntun kami kepada 

terobosan dan kemenangan atas segala persoalan 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 25-26 

Lukas 12:32-59 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 

BERDIRI TEGUH DALAM IMAN 

 

BACAAN HARI INI 

Markus 11:23-26 

 

RHEMA HARI INI 

Markus 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa 

saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa 

kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 

kepadamu. 

 

Armenia, 7 Desember 1988, gempa berkekuatan 6,9 

skala Richter bergoncang selama empat menit. Gempa 

itu menghancurkan banyak bangunan, termasuk sebuah 

gedung sekolah. Seorang bapak mendatangi lokasi 

gedung sekolah itu untuk mencari anaknya yang 

diyakininya terjebak dalam reruntuhannya. Ia pergi ke 

area yang tadinya adalah ruang kelas anaknya dan mulai 

mengangkat batu-batu yang berserakan dengan kedua 

tangannya. Sambil menangis dan berdoa ia terus 

menggali. Melihat apa yang dilakukannya, seorang 

warga menegurnya, "Pak, mereka semua pasti sudah 

mati." Ia pun menjawab, "Kamu boleh berdiri saja di 

sana, atau bisa membantu mengangkat batu-batu ini." 

Akhirnya orang itu dan beberapa orang lainnya ikut 

membantu mengangkat puing-puing itu.  

 



Beberapa jam kemudian, orang-orang yang membantu 

itu menyerah, tetapi sang bapak tidak kenal lelah. Ia 

terus menggali dan menggali. Lalu, tiba-tiba terdengar 

suara dari bawah papan yang roboh. Ia langsung 

mengangkat sebagian dari papan itu dan meneriakkan 

nama anaknya, Armando. Bersama anaknya, ada empat 

belas anak yang berhasil diselamatkan. Setelah proses 

evakuasi itu selesai, Armando berkata kepada teman-

temannya, "Lihat, aku sudah bilang kan, papaku pasti 

datang menolong." 

 

Seorang bapa yang terbatas saja bisa diandalkan oleh 

anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dengan kuasa 

yang tanpa batas, dan dengan pribadi-Nya yang dapat 

dipercaya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kuatir. 

Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dikerjakan 

Tuhan bagi kita. Kita hanya perlu keteguhan iman 

dalam mempercayai dan bertahan menanti penggenapan 

mujizat-Nya. Pegang teguh Iman percaya kita, tangkap 

dalam alam roh setiap janji-janji Tuhan, klaim setiap 

janji Tuhan itu adalah dikerjakan-Nya bagi kita, 

deklarasikan dalam setiap doa kita, dan apa yang sudah 

kita menangkan dalam alam roh, pasti Tuhan kerjakan 

dalam dimensi jasmani. Mujizat itu terjadi dalam hidup 

kita, dan kita akan bersaksi, "Lihat, aku sudah bilang 

kan, Tuhan pasti menolongku." 

 

 

 

 



RENUNGAN 
Ketika kita BERDIRI TEGUH DALAM IMAN, 

mujizat yang sudah Tuhan sediakan dalam dimensi roh 

akan DITRANSFERKAN ke dimensi jasmani. 

 

APLIKASI 
1. Sudahkan Anda berdiri teguh dalam iman Anda? 

Mengapa demikian? 

2. Mengapa Anda perlu berdiri teguh dalam iman? 

3. Bagaimanakan Anda dapat berdiri lebih teguh lagi 

dalam iman Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah 

Bapa yang bisa kami andalkan. Pertolongan dan 

kesetiaan-Mu dalam hidup kami sungguh sangat 

terbukti. Ajari kami untuk terus mendeklarasikan 

kemenangan kami, agar kami pun bisa hidup 

berkemenangan atas segala pergumulan kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 27-29 

Lukas 13:1-22 



23 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 

TERUS PEGANG PENGHARAPAN KITA 

 

BACAAN HARI INI 

Ibrani 10:32-39 

 

RHEMA HARI INI 

Ibrani 10:35-36 Sebab itu janganlah kamu melepaskan 

kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 

Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah 

kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh 

apa yang dijanjikan itu. 

 

Seluruh anggota tim football Shiloh Christian Academy 

tertawa lepas. Pelatih mereka baru saja menantang 

kapten tim mereka, Brock, untuk merangkak melintasi 

lapangan sejauh 48 meter. Ia bahkan diminta untuk 

menggendong salah seorang temannya di punggungnya. 

Tidak ada seorang pun, bahkan Brock sendiri, yang 

percaya ia sanggup melakukannya. Namun ia menerima 

tantangan itu, ditambah dengan mata yang ditutupi 

selembar kain hitam. Dengan mata tertutup, Brock tidak 

tahu sudah seberapa jauh ia merangkak. Ia hanya bisa 

merasakan tangan dan kakinya mulai sakit, sampai-

sampai seperti terbakar. Beberapa kali ia berteriak dan 

ingin menyerah, tetapi pelatihnya terus berseru di dekat 

telinganya untuk terus bergerak maju. Sampai akhirnya 



sang pelatih berhenti bersuara dan ia pun terjatuh 

karena kelelahan. Namun, ketika sang pelatih membuka 

penutup matanya, Brock melihat bahwa ia telah berada 

di tepi lapangan. Ia berhasil menaklukkan kemustahilan 

yang semua orang pikirkan! 

 

Sepotong adegan dari film “Facing the Giants” ini 

mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Sesulit 

apa pun keadaan kita, seberat apa pun beban hidup kita, 

Sang Pelatih Hidup kita tidak pernah meninggalkan sisi 

kita. Dia selalu ada di dekat kita dan memberikan kita 

semangat untuk terus maju mengikuti tuntunan-Nya. 

Bahkan, ketika kita merasa kehilangan seluruh kekuatan 

kita, Dia siap untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada 

kita, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. 

 

Ya, terkadang jawaban yang kita tunggu sudah lebih 

dekat dari yang kita pikirkan. Kita mungkin tidak bisa 

melihatnya. Namun kita harus belajar melihat apa yang 

Tuhan lihat. Jangan lagi katakan bahwa kita tidak 

sanggup dan ingin menyerah saja. Milikilah mentalitas 

seorang pemenang dan deklarasikan kemenangan kita. 

Lipatgandakan iman kita, sampai kita mengalami 

ledakan iman. Maka, suatu saat kita akan melihat yang 

terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. (MV.L) 

 

RENUNGAN 
Meskipun yang kita HARAPKAN tak kunjung terlihat, 

JANGAN PERNAH MELEPASKAN 

KEPERCAYAAN kita. 



APLIKASI 
1. Harapan apa yang Anda inginkan terjadi, tetapi tak 

juga kunjung terlihat tanda-tandanya? 

2. Mengapa Anda tidak boleh sampai melepaskan 

kepercayaan Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa terus meneguhkan iman Anda 

di tengah-tengah kemustahilan yang Anda rasakan? 

 

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

pernah meninggalkan kami. Ketika kami lemah, 

Engkaulah kekuatan kami. Kuatkanlah hati kami, agar 

kami bisa terus melangkah bersama-Mu, sampai kami 

tiba di tempat terbaik yang telah Engkau sediakan bagi 

kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 30-31 

Lukas 13:23-35 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 

IMAN YANG BERKEMENANGAN 

 

BACAAN HARI INI 

1 Yohanes 5:1-5 

 

RHEMA HARI INI 

1 Yohanes 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, 

mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 

mengalahkan dunia: iman kita. 

 

Bapak Antok selalu bertanya dalam hati, apa lagi yang 

perlu ditingkatkannya supaya Tuhan berkenan 

kepadanya. Pada saat One Day Training Pondok Daud, 

Bapak Antok mendapati jawabannya. Ia diingatkan 

untuk berani mengucapkan deklarasi kemenangan 

melalu doa profetik. Memang Bapak Antok telah cukup 

lama pelayanan, tetapi ia sangat jarang memperkatakan 

kuasa-kuasa Tuhan dalam setiap pelayanannya. Ia lebih 

sering diam dan hanya berdoa dalam hati. Ia kini sadar 

bahwa iman itu harus dideklarasikan, supaya kuasa 

Tuhan bisa dimanifestasikan. 

 

Kita semua percaya bahwa karya agung penebusan 

manusia dari dosa telah memberikan kemenangan yang 

sempurna. Rasul Yohanes menegaskan bahwa semua 

yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia, dan 

kemenangan itu adalah iman kita. Bukti nyata 



kemenangan iman diceritakan Rasul Paulus dalam kitab 

Ibrani pasal 11. Para saksi iman, Habel, Henokh, Nuh, 

Abraham, serta semua tokoh iman lainnya telah 

menunjukkan tentang bagaimana berjuang teguh dalam 

iman. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan 

yang sangat mengasihi-Nya dan berani berjuang 

mempertahankan iman demi cinta setianya pada Tuhan. 

Mereka memiliki iman yang sungguh kuat, berani 

mendeklarasikan kuasa Tuhan, dan sangat setia 

memegang teguh keyakinan mereka bahwa janji Tuhan 

pasti terjadi. 

 

Kita semua pasti yakin bahwa kita punya iman kepada 

Kristus. Kita semua juga yakin bahwa kita telah beroleh 

kemenangan yang sempurna dalam Kristus. Karena itu, 

marilah kita deklarasikan iman dan kemenangan kita 

serta berdiri teguh dalamnya. Inilah cara kita 

mengalami ledakan iman dan beroleh kemenangan kita. 

Apa pun yang Anda lihat secara jasmani dalam hidup 

Anda sekarang, tetaplah percaya bahwa Anda sudah 

beroleh kemenangan. Jangan pernah goyah dan 

bersyukurlah atas semua yang terjadi dalam hidup 

Anda. Tetaplah berdiri teguh dalam iman bahwa Anda 

diberkati, lebih dari pemenang, apa saja yang Anda 

kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil, semua pintu sudah 

dibuka-Nya, dan berkat-berkatNya selalu tercurah 

melimpah.  

 

 

 



RENUNGAN 
Pegang teguh PENGAKUAN IMAN kita dan 

DEKLARASIKAN KEMENANGAN kita, maka 

KUASA ALLAH akan DIMANIFESTASIKAN 

dengan dahsyat. 

 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mendeklarasikan kemenangan Anda 

atas setiap pergumuan Anda? Mengapa demikian? 

2. Mengapa Anda perlu memegang teguh iman Anda 

dan mendeklarasikan kemenangan Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat mendeklarasikan 

kemenangan Anda atas setiap pergumulan Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh dahsyat. 

Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan 

sanggup menolong hidup kami. Tuhan Yesus, 

Engkaulah pemimpin iman kami, bawalah iman kami ke 

dalam kesempurnaan, agar kami bisa hidup 

berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 1-2 

Lukas 14:1-24 


	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 1#
	MENGALAMI LEDAKAN IMAN
	BACAAN HARI INI
	Roma 10:8-11
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	1 Samuel 17-18
	Lukas 11:1-28
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 2#
	HATI YANG PERCAYA DAN MULUT YANG MENGAKU
	BACAAN HARI INI
	Matius 21:18-22
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 3#
	PERKATAAN YANG  MENJADIKAN YANG TIDAK ADA MENJADI ADA
	BACAAN HARI INI
	Bilangan 14:26-35
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 4#
	BERKATA-KATA UNTUK MEMANIFESTASIKAN MUJIZAT
	BACAAN HARI INI
	1 Korintus 2:1-10
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	1 Samuel 25-26
	Lukas 12:32-59
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 5#
	BERDIRI TEGUH DALAM IMAN
	BACAAN HARI INI
	Markus 11:23-26
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	1 Samuel 27-29
	Lukas 13:1-22
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 6#
	TERUS PEGANG PENGHARAPAN KITA
	BACAAN HARI INI
	Ibrani 10:32-39
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	1 Samuel 30-31
	Lukas 13:23-35
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 7#
	IMAN YANG BERKEMENANGAN
	BACAAN HARI INI
	1 Yohanes 5:1-5
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	2 Samuel 1-2
	Lukas 14:1-24

