


2 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
WUJUD ANUGERAHDANKASIH KARUNIA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 20:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:3 Kiranya dikirimkan-Nya bantuan 
kepadamu dari tempat kudus dan disokong-Nya 
engkau dari Sion. 
 
Anda pasti tidak asing dengan kisah hidup Daud. 
Bagaimana ia dilupakan dan dibedakan dimasa 
kecilnya. Dipilihmenjadi raja tetapi harus melalui 
banyak tantangan. Berhadapan dengan Goliat dan 
menang. Namun Saul iri padanya dan Daudpun dikejar-
kejar serta bersembunyi di gua Adulam. Berkali-kali 
Saul hendak menangkapnya, dan ia hampir celaka di 
tangan musuh, tetapi herannya, entah bagaimana 
DAUD SELALU BISA LOLOS, BAHKAN BISA SELALU 
MENANG ATAS MUSUH-MUSUHNYA. BahkanAlkitab 
mencatat, tidak pernah sekalipun Daud maju 
berperang tanpa kemenangan. 
 
Anda lihat kehidupan Daud? Di satu sisi, begitu banyak 
kemalangan yang dihadapi olehnya. Namun disisi lain, 



TUHAN SELALU MELUPUTKANNYA.Seolah-olah ada 
'tangan tak tampak' yang mengizinkan semua 
kesesakan itu terjadi, tetapi kemudian mengubah 
semua itu menjadi kemenangan bagi Daud. Itulah 
wujud nyata BACKUP dan DUKUNGAN TUHAN atas 
hidupnya.Ketika ia ditolak dan dilupakan, Tuhan ada 
didekatnya, sehingga ia bisa berkata, "Sekalipun 
ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan 
tidak pernah meninggalkan aku." Ketika Goliat datang 
dengan segala ‘kemuliaan manusiawinya’, Daud tidak 
takut dan tetap percaya diri karena ia tahu kekuatan 
seperti apa yang menyertainya. Saat ia di gua Adulam, 
ia bahkan tetap bisa berbuah. Ia menjadi pemimpin 
bagi banyak jiwa yang butuh dipulihkan, karena ada 
kekuatan Tuhan yang mem-backup dan 
memampukannya. 
 
Jika itu terjadi dalam hidup Daud, maka hal yang 
samapun pasti bisa terjadi dalam hidup Anda. 
Memang, hidup dalam Tuhan tidak berarti Anda akan 
lepas dari tantangan.Justru, melalui tantangan itulah, 
dukungan ilahi Tuhan akan selalu ada untuk 
meluputkan, bahkan Anda akan bisa membalikkan 
keadaan menjadi sebuah kemenangan. Karena itu, 
bersemangatlah, jangan takut! Anugerah Tuhan yang 
melimpah menyertai Anda dan siapakah yang akan 
menjadi lawan Anda jika Tuhan yang bersama dengan 
Anda? TIDAK ADA! 



RENUNGAN 
Salah satu WUJUD ANUGERAH dan KASIH KARUNIA 
TUHAN adalah DUKUNGAN ILAHI dari-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Dalam kondisi apakah Anda masih belum 

menyadari bahwa dukungan Tuhan selalu ada bagi 
Anda? 

2. Apa yang Anda lakukan supaya Anda tetap 
mempercayai bahwa Dia selalu ada bagi Anda? 

3. Temukanlah saat-saat dalam hidup Anda, dimana 
dukungan-Nya nyata bagi Anda dan membawa 
Anda pada kemenangan. Saksikan kepada minimal 
dua orang terdekat Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terimakasih karena Engkau selalu ada bersama 
dengan kami dalam setiap peperangan yang harus 

kami hadapi. Kami percaya kami tidak sendiri. 
Dukungan-Mu selalu nyata dan kemenangan pasti 

akan menjadi milik kami, karena jika Engkau yang ada 
di pihak kami, tidak akanada yang mampu menjadi 

lawan kami. Terima kasih Bapa.Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 21-22 
Lukas 18:24-43 



3 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SENTUHANKEBAIKAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 127:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 127:1 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan 
TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha 
orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN 
yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-
jaga. 
 
Kerja keras dan niat baik, Myra selalu meyakini kedua 
hal ini sebagai kunci keberhasilan. Selain bermain 
musik, ia sangat suka menulis lagu. Myra pun 
mempunyai seorang sahabat. Tidak seperti Myra yang 
memiliki impian besar, sahabatnya kerap tidak percaya 
diri pada talenta bermusiknya. Sebagai sahabat yang 
baik, Myra selalu menyemangati sahabatnya, bahkan 
mengajarinya membuat lagu. Suatu hari, kedutaan 
Amerika membuka kompetisi menulis lagu. Hadiahnya 
beasiswa ke sekolah seni bergengsi, Juilliard. Myra dan 
sahabatnya pun mencoba mengikutinya. Namun, yang 
memenangkan kompetisi itu ternyata sahabat Myra.  
 



Singkat cerita, sementara sahabat Myra belajar di luar 
negeri, hati Myra diliputi awan mendung dan badai 
besar. Ia merasa tidak cukup baik untuk impiannya. Di 
tengah kesesakannya, ia merasakan dorongan yang 
sangat kuat untuk menulislagu dalam bahasa Inggris 
tentang impian yang kandas, dan entah bagaimana, 
sementara ia mengeluarkan isi hatinya, kata-kata iman 
turut keluar. Lagu itu pun ia unggah begitu saja di 
media sosial miliknya. Sungguh tak terduga, lagunya 
menjadi viral, bahkan didengarkan oleh orang-orang 
luar negeri. Myra mungkin gagal meraih Juilliard, tetapi 
Tuhan memakainya untuk menyentuh hati banyak 
orang dan membantu mereka menemukan iman 
mereka kembali. 
 
Ya, kerja keras memang baik. Alkitab pun mengajarkan 
kita untuk giat dan tekun bekerja. Namun, seringkali 
dalam susah payah kita, kita lupa melibatkan Tuhan. 
Kita lupa, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. 
Bahwa Dialah yang menaruh kerinduan dan kesukaan 
untuk mengerjakan sesuatu, dan untuk itulah Dia 
memberikan talenta serta keahlian untuk 
memperlengkapi kita. Hari ini, kalau kita mengalami 
keterpurukan dan harapan kita padam, berserahlah 
sepenuhnya pada Tuhan. Anugerah-Nya selalu 
melimpah bagi kita.Jangan takut untuk mencoba lagi, 
kali ini bersama-sama Tuhan. Dia selalu siap 



memberikan dukungan ilahi bagi kita yang mau 
menyerahkan impian kita kepada-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Satu sentuhan KEBAIKAN TUHAN lebih berarti 
daripada KERJA KERAS seumur hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Hal apa yang tengah atau pernah Anda perjuangkan 

begitu keras, tetapi Anda malah menemui 
kegagalan? 

2. Mengapa Anda membutuhkan sentuhan kebaikan 
Tuhan dalam harapan Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mendatangkan sentuhan 
kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? 

 

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

mengenali setiap keinginan hati kami. Engkau tahu 
seberapa keras kami berusaha dan betapa kekuatan 

kami sangat terbatas. Kami sepenuhnya berserah 
pada-Mu, ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami dan 

pakailah kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 23-24 
Lukas 19:1-27 



4 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERTOLONGAN AJAIB TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 26:3-15 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 26:15b Nama raja itu termasyhur sampai 
ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan 
ajaib sehingga menjadi kuat. 
 
Stephen Wiltshire adalah pelukis dengan keistimewaan 
tersendiri. Lahir di London, 24 April 1974, ia menderita 
autis. Bahkan saat berumur lima tahun pun ia belum 
bisa berbicara. Namun, berkat pertolongan Tuhan yang 
ajaib, Stephen memiliki kekuatan memori dan talenta 
yang sangat luar biasa. Ia mampu menggambar sebuah 
kota dengan sangat detail tanpa harus melihat 
objeknya. Bahkan Stephen bisa menggambar benda-
benda hidup secara akurat dengan sekali lirik. Karyanya 
tidak seperti lukisan biasa, tetapi lebih menyerupai 
foto. Atas kontribusinya di bidang seni, pada tahun 
2006, Stephen dianugerahi gelar Most Excellent Order 
dari Kerajaan Inggris. Seorang yang bukan siapa-siapa, 
hanya karena pertolongan Tuhan semata, berubah 
menjadi pribadi yang luar biasa. 



 
Hal serupa dialami Raja Uzia. Ia dilantik di usia sangat 
muda, menggantikan ayahnya yang wafat. Artinya, Uzia 
dinobatkan menjadi raja bukan karena prestasinya, 
melainkan karena faktor keturunan saja. Tidak ada hal 
yang menonjol dalam dirinya, tetapi Alkitab mencatat 
prestasi dan pencapaiannya yang luar biasa semasa ia 
menjadi raja. Di tangannya, bangsa Yehuda mengalami 
banyak kemajuan serta inovasi. Pembangunan kota, 
menara jaga, sumur-sumur, peternakan, pertanian, 
perkebunan bahkan kekuatan militer yang luar biasa. 
Pemuda yang semula diragukan itu berubah menjadi 
raja yang sangat disegani. Apa rahasianya? Semua 
karena pertolongan Tuhan yang ajaib.  
 
Dilahirkan di tengah keluarga miskin, itu bukan salah 
kita. Namun sampai tua tetap hidup miskin, itu adalah 
pilihan kita. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki hak 
istimewa, pewaris kerajaan Allah, kita punya 
kesempatan sama dengan Stephen maupun raja Uzia. 
Bagian kita adalah hidup mencari Tuhan dan takut akan 
Tuhan. Selama kita konsisten dengan itu, Allah selalu 
membuat usaha kita berhasil (ay.5). Pilihan ada pada 
kita, kita memiliki kesempatan mengundang anugerah 
melimpah Tuhan ke dalam hidup kita. Saat kita 
konsisten dengan pilihan kita untuk hidup mengiring 
Yesus, dukungan ilahi-Nya akan senantiasa ada dalam 
hidup kita. 



RENUNGAN 
Salah satu DAMPAK DUKUNGAN ILAHI adalah hidup 
kita akan menjadi SANGAT KUAT, sebab kita 
mendapatkan PERTOLONGAN YANG AJAIB. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa dukungan ilahi dapat membuat hidup 

Anda menjadi kuat? 
2. Dalam hal apakah Anda membutuhkan dukungan 

ilahi? 
3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan dukungan ilahi 

Tuhan? 
 

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

melimpah atas hidup kami. Kami percaya, Engkau 
memiliki rencana yang besar atas kelemahan dan 
kekurangan dalam hidup kami. Semua itu untuk 

menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Ajari 
kami untuk hidup mencari perkenanan-Mu, ya Bapa, 

agar mujizat besar dapat terjadi dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 1-2 
Lukas 19:28-48 



5 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DAMPAK DUKUNGAN ILAHI DALAM HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 39:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 39:2a Tetapi TUHAN menyertai Yusuf, 
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil 
dalam pekerjaannya 
 
Abundant grace atau anugerah melimpah adalah 
kebaikan dan kasih karunia yang diberikan pada 
seseorang karena kemurahan hati Tuhan. Gereja kita, 
GBI Keluarga Allah, adalah gereja yang dilahirkan, 
dibesarkan, dan disponsori oleh kasih karunia Tuhan. 
Diawali dari Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan, 
yang asalnya tidak kenal Tuhan, beliau menderita sakit 
yang membuatnya jadi seorang remaja yang minder, 
tidak mau sekolah, dan seolah tidak ada lagi harapan 
untuk masa depan. Siapa mengira, beliau bisa menjadi 
hamba Tuhan yang sangat diurapi. Seorang yang begitu 
pemalu sekarang bisa berkotbah di hadapan puluhan 
ribu jemaat, seorang yang dulunya berdoa di hadapan 
teman persekutuan doa saja macet, sekarang beliau 
adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Tanpa ada 



dukungan Ilahi pastilah semua ini tidak mungkin 
terjadi.  
 
Yusuf dalam ayat rhema kita hari ini pun tidak tahu 
apa-apa tentang Mesir ataupun bekerja. Dalam segala 
hal, Yusuf ini serba kurang. Hanya satu yang ia punya, 
yaitu backing Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan 
mendukung Yusuf, sehingga apa pun yang 
dikerjakannya berhasil. Di mana pun Yusuf 
ditempatkan, ia akhirnya selalu bersinar. Mau 
dibenamkan seperti apa pun, pada akhirnya hidupnya 
selalu dibawa Tuhan naik ke atas.  
 
Seperti itulah hidup orang yang menerima dukungan 
ilahi. Hidup mereka akan seperti balon yang diisi gas 
helium, akan terus naik, naik, dan naik. Demikian pula 
dengan hidup kita, kalau Tuhan yang memberikan 
dukungan-Nya, maka jalan pasti terbuka, promosi pasti 
datang, dan kita akan naik dari satu kemuliaan pada 
kemuliaan yang semakin besar. Kita akan tetap naik 
dan tidak turun, terbang tinggi bagai rajawali. Kita 
mungkin tidak punya koneksi, tidak punya cukup modal 
atau pengalaman, tetapi jika ada anugerah melimpah 
yang mendukung, dari tempat paling bawah pun kita 
akan dibawa-Nya ke tempat paling tinggi dan dibuat-
Nya bersinar. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
DUKUNGAN ILAHI membuat hidup kita selalu 
DIPROMOSIKAN dari KEMULIAAN pada KEMULIAAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang Anda miliki saat ini 

sudah cukup untuk mendukung usaha Anda? 
Misalnya modal, kepandaian, atau ketrampilan? 

2. Apakah Anda merasa hidup Anda dalam dukungan 
Tuhan? 

3. Dalam hal apa saja Anda merasakan dukungan 
Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ucapan syukur kami tak akan pernah 

cukup untuk segala kebaikan-Mu. Kami rasakan 
dukungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. 

Walaupun kami belum seperti yang Engkau inginkan, 
namun Kau tetap menuntun dan mendukung kami. 

Kami akan berusaha lebih lagi Tuhan, untuk taat 
berjalan dalam visi-Mu. Untuk lebih lagi melayani-Mu. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 3-5 
Lukas 20:1-26 



6 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DUKUNGAN ILAHI DALAM PERGUMULAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 23:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 
besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang 
menghibur aku. 
 
“Kuyakin saat Kau berfirman, kumenang saat Kau 
bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-
Mu.” Ini adalah penggalan lagu yang begitu berarti bagi 
Yohan. Yohan, seorang pengusaha muda di bidang 
periklanan yang begitu idealis dalam menjalani 
hidupnya. Selain bekerja, ia juga melanjutkan kuliah 
untuk meraih gelar sarjana. Bukan itu saja, ia pun ikut 
mencalonkan diri menjadi calon legislatif saat ada 
pemilihan calon legislatif.  
 
Akan tetapi, kenyataan tidaklah sesuai harapan. Di 
tengah perjuangan dan kesibukannya menjadi calon 
legislatif, teman-teman mulai menjauhinya, 
pekerjaannya juga terbengkalai, sehingga beberapa 



klien meninggalkannya. Kuliah yang awalnya 
diharapkan bisa segera selesai ikut terabaikan. 
Beberapa cemoohan pun pernah didapatkan Yohan 
dari tetangga bahkan keluarganya. Sedih, frustasi, dan 
kesepian dirasakan Yohan kala itu. Secara manusia, 
Yohan tidak kuat menghadapi kegagalan demi 
kegagalan dalam hidupnya. Namun, suatu kali ia 
mendengar lagu “Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil” 
dan Yohan merasa Tuhan memberikan penghiburan 
dan kekuatan melalui lagu tersebut. Semangatnya 
mulai bangkit dan ia mulai berani membangun 
usahanya kembali. 
 
Bisa jadi, saat ini kita pun sedang mengalami hal 
terburuk dalam hidup kita. Kesepian dan kesedihan 
mendalam memenuhi hati kita. Kita merasa sudah 
berjuang untuk bertahan tetapi sepertinya tidak ada 
hasilnya. Namun, apakah kita menyadari bahwa jika 
kita masih bisa hidup dan bertahan pun merupakan 
kasih karunia Tuhan? Bukan hanya itu, sekarang ini 
adalah waktunya dukungan ilahi Tuhan semakin nyata 
dalam hidup kita. Saat anugerah melimpah Tuhan 
datang dalam hidup kita, tiba-tiba pintu yang tertutup 
akan terbuka dengan sendirinya dan kita keluar dari 
masalah. Tiba-tiba berkat Tuhan datang begitu saja. 
Percayalah, seberat apa pun beban masalah dan 
pergumulan hidup kita, dukungan ilahi akan 



memberikan kepada kita penghiburan, sehingga kita 
bisa melaluinya bersama Tuhan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
DUKUNGAN ILAHI memberikan kita PENGHIBURAN 
dalam setiap PERGUMULAN kita. 
 

APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi 

pergumulan hidup? Ceritakan! 
2. Bagaimana respons Anda saat menghadapi 

pergumulan hidup yang belum terlihat ada jawaban 
dari Tuhan? 

3. Bagaimana perasaan Anda saat ada dukungan ilahi 
yang memberikan penghiburan dalam menghadapi 
pergumulan hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dukungan ilahi 

yang Engkau berikan kepada kami memberikan 
penghiburan dalam menghadapi pergumulan hidup. 

Kami percaya, anugerah-Mu yang melimpah akan 
Engkau berikan dan kami mampu menghadapi semua 

permasalahan hidup kami bersama-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 6-7 
Lukas 20:27-47 



7 DESEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA UNTUK MENERIMA ANUGERAH MELIMPAH 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:25-34 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu. 
 
"Kita sedang hidup di ambang peristiwa bersejarah 
yang penting dalam sejarah gereja. Karena alasan 
inilah, saya selalu menganggap diri saya benar-benar 
beruntung bisa melayani Allah di saat-saat kritis ini. Di 
hari-hari terakhir ini, Allah sedang bergerak dengan 
dahsyat melalui Roh Kudus-Nya dan memerintahkan 
kepada kita untuk bangkit, ikut bergumul, serta 
memenangkan kota bagi Allah. Allah sedang 
membangkitkan orang-orang kudus-Nya untuk 
menggenapi rencana-Nya dalam generasi kita."Kata-
kata itu digelorakan Pendeta David Yonggi Cho saat 
pertama kali ‘merebut’ kota untuk mengawali 
pelayanannya di Korea. Memang Tuhan pasti 
menjalankan rencana-Nya, tetapi tanpa kekudusan, 



pengorbanan yang besar, dan kehidupan doa yang 
sungguh-sungguh, mustahil Pendeta Cho dan Yoido Full 
Gospel bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, dari 
ibadah kecil di dalamtenda tentara tua bertumbuh 
menjadi gereja terbesar di dunia. 
 
Tuhan Yesus menjanjikan bahwa semuanya akan 
ditambahkan bila kita terlebih dahulu mencari Kerajaan 
Allah dan kebenarannya. Kata ‘mencari’ menunjukkan 
semangat terus-menerus untuk menemukan sesuatu, 
atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun 
untuk memperoleh sesuatu. Itulah yang dikerjakan 
oleh Pendeta Cho dan seluruh jemaatnya di Korea. 
Merekabersedia menerima visi Tuhan, taat mengikuti 
rencana-Nya, dan mereka pun menerima dukungan 
kekuatan dari Roh Kudus. 
 
Sudahkahhidup kita sesuai dengan visi dan rencana 
serta kehendak Tuhan? Ataukahmalah selama ini kita 
hidup hanya untuk kepuasandiri sendiri? Sadarilah 
bahwaTuhan meminta kita agar memprioritaskan 
kehendak-Nya. Mulailah mencari dan melangkah 
dalam rencana Tuhan. Persembahkanlah talenta, 
waktu, dan tenaga untuk melayani-Nya.Jadilah saksi 
Kristus di manapun kitaberada.Saat kita 
mengutamakan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, 
anugerah melimpah dan dukungan ilahi dari Tuhan 
akan mengikuti setiap langkah hidup kita. 



RENUNGAN 
Mengikuti RENCANA TUHAN dan sejalan dengan VISI-
NYA adalah rahasia untuk menerima KASIH KARUNIA 
MELIMPAH serta DUKUNGAN ILAHI. 
 
APLIKASI 
1. Renungkanlah, bagaimana hidup kita selama ini, 

sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan? 
2. Mengapa Anda perlu mengikuti rencana Tuhan dan 

sejalan dengan visi-Nya? 
3. Bagaimana Anda bisa berjalan sesuai dengan 

kehendak Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena 

rancangan dan kehendak-Mu atas kami sungguh luar 
biasa. Engkaulah sumber kekuatan kami, karena itu 
kami akan terus berjalan seturut kehendak-Mu dan 
ketetapan-Mu. Berikanlah kami hati yang setia dan 
terus menyala-nyala untuk melayani-Mu. Berkatilah 

segala yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah 
itu menjadi persembahan terbaik kami kepada-Mu.Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 8-9 
Lukas 21:1-19       



8 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KOMIT MENGIKUTI RENCANA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 37:1-40 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN 
dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; 
 
Setiap diajak ke Pondok Daud atau kelompok sel, Pak 
Antok selalu saja berkelit.Ia beralasan tidak punya 
waktu, sibuk urus pekerjaan, dan lain-lain. Yang terjadi, 
kehidupan rumah tangganya bukan semakin diberkati, 
malah semakin kacau dan ia pun terlilit hutang. 
Semakin keras ia berjuang, bukannya semakin baik dan 
diberkati, Pak Antok justru merasa semakin berat 
menjalani hidupnya. Sampai akhirnya ia jatuh sakit, 
yang membuat ia tidak bisa bekerja untuk beberapa 
waktu. Ia pun mulai merasa bahwa ia membutuhkan 
Tuhan. Ia akhirnya menyerahkan hidupnya pada Tuhan 
dan mau datang ke Pondok Daud. Sejak saat itulah, 
hatinya mulai diubahkan. Ia mulai menyadari, 
mengejar ambisi pribadi bukanlah kunci utama 
kebahagiaan, tetapi ketaatan. Ketaatan untuk 
mengikuti rencana Tuhan, disitulah letak kebahagiaan 



sejati. Ada ketenteraman, kasih, dan pemeliharaan 
Tuhan yang ajaib semenjak ia ikut Tuhan dengan 
sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian Tuhan bahkan 
mulai percayakan kelompok sel dan terus mengirimkan 
jiwa-jiwa yang butuh pertolongan kepadanya. Tidak 
hanya secara rohani, kehidupan jasmaninya pun mulai 
didandani Tuhan. 
 
Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, 
maka semua akan ditambahkan (Mat. 6:33). Apakah 
tambahannya itu? Tentu saja kasih, sukacita, damai 
sejahtera, serta dukungan-dukungan ilahi berupa 
berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Kalau 
kita sungguh-sungguh komit mencari dahulu Kerajaan-
Nya dan mengikuti segala rencana-Nya, kita akan 
melihat dukungan ilahi dan anugerah-Nya yang 
melimpah atas hidup kita.  
 
Oleh sebab itu, mari kita mulai ambil keputusan untuk 
ikut rencana Tuhan. Mari melangkah untuk melayani 
Tuhan. Taati rhema yang Tuhan berikan: ampuni orang 
yang bersalah kepada kita, kembalikan persepuluhan, 
bangun Pondok Daud dan kelompok sel. Jadilah saksi 
Kristus. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Percayalah, 
perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan promosi 
Tuhan akan nyata atas hidup kita, bahkan Tuhan akan 
membuat kita jadi kuat, untuk jadi berkat bagi yang 
lemah. 



RENUNGAN 
Kalau kita sungguh-sungguh KOMIT MENGIKUTI 
rencana Tuhan, kita akan MELIHAT DUKUNGAN ILAHI 
dan ANUGERAH-NYA YANG MELIMPAH. 
 

APLIKASI 
1. Apa yang akan terjadi dengan hidup Anda, jika anda 

sungguh-sungguh komit mengikuti rencana Tuhan? 
2. Sudahkan Anda mengambil komitmen untuk 

mengikuti rencana Tuhan? Jika sudah, apa 
perubahan yang boleh Anda rasakan setelah komit 
mengikuti rencana Tuhan? 

3. Apa saja rencana Tuhan yang Tuhan mau kita 
kerjakan di hari-hari yang penuh dengan lawatan 
ini, dan dukungan ilahi seperti apa yang boleh Anda 
dapatkan saat mengikuti rencana Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas rencana ajaib yang Engkau 
berikan bagi kami. Mulai hari ini kami mau sungguh-
sungguh komit mengikuti rencana-Mu. Kami percaya 

ketika kami mau belajar untuk taat, kami akan melihat 
dukungan ilahi dan anugrah-Mu yang melimpah terjadi 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 10-11 

Lukas 21:20-38 
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