


30 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMBUKA DAN MENUTUP TAHUN 2019 DENGAN 

BERKAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Bilangan 6:22-27 
 
RHEMA HARI INI 
Bilangan 6:24-26 TUHAN memberkati engkau dan 
melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan 
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 
engkau damai sejahtera. 
 
Pak Bambang adalah salah satu jemaat GBI Keluarga 
Allah Solo yang mengalami kesembuhan dari sakit batu 
ginjal beberapa tahun lalu. Siapa menyangka bahwa itu 
karena ia tidak pernah “meninggalkan” doa berkat saat 
datang ibadah di hari Minggu. Puluhan batu ginjal 
keluar dengan sendirinya, dan tanpa rasa sakit sedikit 
pun. Kesembuhan itu pun tidak hanya ia terima sendiri, 
anak perempuannya yang terkena hipertiroid dan tidak 
boleh terlambat minum obat dari dokter selama 
bertahun-tahun, juga menerima kesembuhan yang 
ajaib dari Tuhan Yesus karena mengamini dan 
mengimani doa berkat saat datang ibadah di gereja. 



Kesaksian di atas adalah satu dari sekian ribu kesaksian 
yang sudah Tuhan nyatakan di gereja kita hari-hari ini. 
Melalui kesetiaan Pak Bambang dan putrinya, kita bisa 
melihat betapa Tuhan sangat rindu setiap kita 
menerima mujizat-Nya yang luar biasa. Bahkan kalau 
kita mau merenungkan dan menyadari, itu semua tidak 
sebanding dengan bentuk kesetiaan apa pun yang 
sudah kita lakukan kepada Tuhan. Percayalah, 
kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu lebih 
daripada kerinduan kita sendiri untuk diberkati. 
Mengapa? Karena Tuhan rindu melalui setiap berkat 
dan mujizat yang sudah kita terima, kita bisa menjadi 
berkat dan pembawa kabar baik bagi setiap orang di 
luar sana.  
 
Di penghujung tahun 2019 ini, Tuhan telah 
memberikan kepada setiap kita janji yang luar biasa 
(Bil. 6:24-26) untuk menutup tahun 2019, dan inilah 
Doa berkat yang Tuhan sampaikan untuk setiap kita. 
Pegang teguh janji Tuhan ini, dan lakukan dengan taat 
dan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam 
hidup kita, maka lihatlah setiap perkara dahsyat serta 
ajaib yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita di 
sepanjang tahun 2020. Sekali lagi, Tuhan bukan hanya 
mengawali tahun 2019 ini dengan berkat-Nya, tetapi Ia 
juga akan menutupnya dengan berkat yang melimpah 
bagi setiap kita yang taat dan setia! Tuhan Yesus 
memberkati. 



RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya ingin kita MENGAWALI TAHUN ini 
dalam berkat-Nya, tetapi juga MENUTUPNYA dalam 
BERKAT MELIMPAH. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah janji Tuhan dinyatakan atas hidupmu di 

tahun 2019 ini? 
2. Hal apa sajakah yang Anda sudah lakukan sehingga 

janji Tuhan itu digenapai atas hidupmu? 
3. Tuliskan komitmenmu kepada Tuhan untuk 

menutup tahun 2019 ini, sehingga melalui waktu 
yang akhir ini janji Tuhan juga dinyatakan secara 
dahsyat atas hidupmu! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu hari ini, 

terus ajar kami semakin hari untuk semakin setia 
kepada Engkau dan rencana-Mu dalam hidup kami. 
Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah 

yang selalu setia memberkati kami untuk kemuliaan 
nama-Mu. Tetapkan hati kami untuk terus tertuju 

kepada rhema firman-Mu, ya Tuhan, sehingga kami 
Engkau dapati setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 19-21 
 Yohanes 8:1-27 



31 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUASA DOA BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 25:29-34 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 25:32 Sahut Esau: "Sebentar lagi aku akan 
mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" 
Kata Yakub: "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka 
bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak 
kesulungannya kepadanya. 
 
Steven tidak suka menghadapi macetnya lalu lintas 
saat ibadah selesai. Ia pun selalu buru-buru mengajak 
istri dan anak-anaknya pulang setelah mengumpulkan 
persembahan. Berbeda dengan keluarga Steven, Ryan 
dan keluarganya tetap tinggal sampai ibadah selesai. 
Dengan penuh semangat, Ryan selalu mengaminkan 
setiap doa-doa berkat yang dilontarkan hamba Tuhan 
di akhir ibadah. Sampai suatu ketika, perusahaan 
tempat Steven dan Ryan bekerja mengalami 
goncangan yang luar biasa. Rumor PHK pun segera 
tersebar. Dalam keadaan seperti itu, Steven tetap 
menjalani kebiasaannya pulang lebih awal saat ibadah, 
sedangkan Ryan tetap setia sampai akhir. Ia percaya, 



doa-doa berkat itu berkuasa untuk melepaskannya dari 
keadaan sulit. Singkat cerita, saat perusahaan 
mengumumkan nama-nama karyawan yang akan tetap 
dipertahankan, Ryan termasuk salah satunya, 
sedangkan Steven diberhentikan. 
 
Saat Esau meminta sup kacang merah kepada Yakub, 
Yakub tidak meminta masakannya ditukar dengan 
emas atau tanah. Ia hanya meminta hak kesulungan 
Esau. Yakub paham benar, dengan memiliki hak 
kesulungan berarti ia memiliki hak atas berkat dari 
ayahnya yang lebih berharga dari sekedar harta. Berkat 
yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Esau yang 
menyepelekan hak kesulungan itu segera 
memberikannya kepada Yakub tanpa berpikir panjang. 
Setelah menyadari kuasa dari doa berkat itu, Esau pun 
akhirnya menyesali perbuatannya. 
 
Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki 
kehausan yang sama seperti Ryan dan Yakub akan doa-
doa berkat, atau malah kita menganggapnya tidak 
penting? Jika selama ini kita menyepelekan doa berkat, 
di akhir tahun ini segeralah berkomitmen untuk setia 
menantikan setiap doa berkat. Jangan sampai kita 
menyesal seperti Esau. Milikilah hati seperti Ryan dan 
Yakub supaya di tahun yang baru nanti, kita boleh 
menikmati anugerah demi anugerah yang melimpah. 
 



RENUNGAN 
Pahami betapa PENTINGNYA DOA BERKAT, sebab 
dalam menjalani hidup ini kita membutuhkan 
KEKUATAN ROHANI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda termasuk orang menantikan doa 

berkat di akhir ibadah? Mengapa demikian? 
2. Apakah Anda menyadari kuasa dari doa berkat yang 

sering kita terima? 
3. Apa komitmen Anda setelah menyadari kuasa dari 

doa berkat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang 
melimpah yang sudah Engkau sediakan bagi kami 

lewat doa berkat. Mulai saat ini kami mau 
berkomitmen untuk tetap setia mengikuti ibadah 

sampai akhir sehingga kami boleh mengalami kuasa 
dari doa berkat.  Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 22-24 
Yohanes 8:28-59 



1 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERBEDAAN SAAT KITA MENERIMA BERKAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 10:2-22 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 10:22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, 
susah payah tidak akan menambahinya. 
 
Sebagai seorang penulis di sebuah kantor majalah, kala 
itu Anna kala itu sedang membaca ulang hasil interview 
dengan beberapa narasumber. Ia hendak membuat 
untuk dibuat laporan artikel yang akan diserahkan ke 
editor. Anna yang bekerja sebagai penulis di sebuah 
kantor majalah dan thema yang diangkat untuk minggu 
itu adalah mengenai “Meraih kesuksesan di usia 
muda”. Saat Anna kembali membaca dan 
merenungkan beberapa cerita dari narasumber, dia 
mendapati sebagian besar dari narasumbernya 
mengeluhkan hal yang sama, yaitu sering lelah, tidak 
ada waktu untuk keluarga, sering sakit, mudah emosi 
karena banyaknya tuntutan pekerjaan, atau uang 
banyak namun tetapi jarang bisa menikmati, dan 
sebagainya. Anna jadi teringat dengan sebuah ayat di 
alkitab. Alkitab yang mengatakan bahwa “Berkat 



Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak 
akan menambahinya”. 
 
Betapa perlunyakita merenungkan sejenak setelah 
membaca ilustrasi di atas. Bagaimana pola hidup kita 
sejauh ini selama menjalani rutinitas, apakah kita 
benar-benar mengandalkan Tuhan atau mengandalkan 
kemampuan dan kepandaian kita saja? Sering kali 
sebagian dari kita bersusah payah bekerja untuk 
menambah tabungan, hingga mengesampingkan waktu 
dengan teman, keluarga, bahkan tidak memedulikan 
kesehatan, dan yang terparah adalah menomor duakan 
Tuhan.  
 
Jika Anda adalah salah satunya, tidak secara kebetulan 
rhema renungan hari ini sedang mengajarkan kepada 
kita tentang pentingnya doa berkat. Perlunya kita 
memahami bahwa doa berkat di gereja itu sangat 
penting, dan serta meyakini Tuhan Yesus sedang dan 
selalu memberkati kita senantiasa, sehingga hidup kita 
mengalami perbedaan yang hebat, tanpa harus 
bersusah payah dengan kekuatan kita sendiri. Sebab 
pada akhirnya kekuatan dan kemampuan kita yang 
terbesar sekalipun ada batasannya. Karena terima 
berkat Tuhan atau tidak, hidup kita akan sangat 
berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memiliki rasa lapar 
dalam hal menerima berkat, dan jangan sampai kita 
malah tidak memiliki kerinduan untuk menerima doa 



berkat saat di gereja dan anugerah melimpah dari 
Tuhan, terutama untuk bekal mengawali tahun baru 
ini.  
 
RENUNGAN 
Kita TERIMA BERKAT TUHAN atau tidak, hidup kita 
akan SANGAT BERBEDA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah pentingnya doa berkat  Anda ? 
2. Sudahkah Anda memiliki rasa lapar untuk 

menerima doa berkat selama ini? Mengapa 
demikian ? 

3. Komitmen apa yang Anda ambil setelah membaca 
renungan hari ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini, kami 

percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk 
memberkati kami. Ajar kami untuk selalu 

mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, karena 
kami percaya hanya berkat dari pada-Mu lah yang 

menjadikan hidup kami berbeda. Terima kasih Tuhan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 25-27 
Yohanes 9:1-23 



2 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERKAT TUHAN MEMBENTENGI KITA DARI KUTUK 

 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 15:1-8 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 15:4 Maka tidak akan ada orang miskin di 
antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memberkati 
engkau di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, 
kepadamu untuk menjadi milik pusaka, 
 

Dua orang melakukan perjalanan bersama keledai 
pengangkut barang dan seekor ayam. Sepanjang 
perjalanan, orang yang pertama kerap mengatakan 
Tuhan itu baik, tetapi temannya selalu mencibirnya. 
Menjelang petang mereka mencari penginapan di 
sebuah desa. Namun mereka tidak menemukan 
tempat dan terpaksa bermalam di bawah sebuah 
pohon besar di luar tembok desa. Saat hendak 
menyalakan obor, seekor singa tiba-tiba muncul dan 
menerkam keledai mereka. Kedua orang ini pun segera 
memanjat pohon, lalu mereka menunggu beberapa 
lama di atas pohon. Ketika mereka pikir situasi sudah 
aman dan hampir turun pohon, tiba-tiba ayam mereka 
menjerit kencang. Dari atas, mereka bisa melihat 
seekor kucing liar tengah menyeret ayam tersebut.  
 



Akhirnya kedua orang itu baru turun ketika fajar sudah 
menyingsing dan memutuskan untuk mencari makan di 
desa. Betapa  terkejutnya mereka ketika mendapati 
bahwa segerombolan besar perampok telah 
menyerang desa tersebut semalam. Orang yang 
pertama pun berkata, “Tuhan memang sangat baik. 
Seandainya kita bermalam di desa ini, maka kita pasti 
sudah dirampok bersama seluruh desa ini. Seandainya 
singa dan kucing liar itu tidak muncul, kita pasti sudah 
menyalakan obor dan tidak naik ke atas pohon. Para 
perampok itu pasti akan melihat kita dan merampok 
kita juga!”  
 
Situasi yang kita alami saat ini mungkin terlihat sulit. 
Kita mengalami sakit-penyakit, keluarga sedang 
bermasalah, atau memiliki hutang. Namun ketahuilah, 
semua itu bukan karena Tuhan memusuhi atau sedang 
marah kepada kita. Apa pun yang terjadi, Dia ada di 
pihak kita. Dia ada untuk kita.  Dia tidak mau 
menjatuhkan kita, tetapi Dia mau mengangkat kita. 
Dalam setiap situasi yang terlihat buruk, anugerah 
Tuhan yang melimpah selalu tersedia bagi kita. Apa 
yang terlihat seperti rintangan dan tantangan bagi kita, 
bisa jadi itu adalah perlindungan yang Tuhan sediakan 
bagi masa depan kita. Percayalah bahwa Tuhan ada 
untuk memberkati, terlepas dari apapun yang kita 
alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 
 



RENUNGAN 
Kalau Tuhan sudah MEMBERKATI kita, maka TIDAK 
ADA KUTUK yang terlalu besar YANG BISA 
MENYERANG hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa tidak ada kutuk yang bisa menyerang 

hidup Anda ketika Anda sudah menerima berkat 
Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin memberkati 
Anda? 

3. Bagaimana agar Anda bisa hidup dalam berkat 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau 
memberkati kami dan tidak ada kutuk yang menyerang 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 28-29 
Yohanes 9:24-41 



3 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TINGGAL DI BAWAH BERKAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 4:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 4:7 Banyak orang berkata: "Siapa yang akan 
memperlihatkan yang baik kepada kita?" Biarlah 
cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya TUHAN! 
 
Tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi terang-terangan 
memberontak terhadap kekuasaan Roma. Mereka 
menghentikan persembahan harian untuk Kaisar dan 
dengan demikian menolak perlindungan dan jaminan 
keamanan yang telah bertahun-tahun diberikan 
penguasa Roma kepada daerah-daerah yang mengakui 
kekuasaan kekaisaran Romawi. Dalam pemberontakan 
tersebut, mereka bahkan menewaskan hampir 6.000 
tentara Romawi. Serangan balas dendam Roma yang 
mengerahkan 60.000 tentara berpengalaman di medan 
perang, bukan hanya meruntuhkan benteng 
pertahanan Yerusalem, tetapi berujung pada 
hancurnya Bait Allah. Sejak itu, bangsa Yahudi pun 
terserak ke seluruh penjuru bumi, sampai akhirnya 
negara Israel didirikan pada zaman modern ini. 



Sementara ada perbedaan besar antara perlindungan 
dari Roma dan perlindungan Tuhan, tetapi ada satu 
kesamaan diantara keduanya. Kuat kuasa keduanya 
jauh di atas kekuatan bangsa Yahudi. Satu kesalahan 
terbesar bangsa Yahudi adalah, mereka bukan hanya 
meremehkan kekuatan bangsa Romawi, tetapi tidak 
bergerak sesuai petunjuk Tuhan. Inilah yang pemazmur 
Daud pahami. Daud sadar betul betapa hidupnya 
tergantung pada perkenanan Tuhan. Tak peduli 
seberapa besar permasalahan dan kesesakan yang 
mengepungnya, ia percaya kepada Tuhan yang 
menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Tuhan 
pun tidak mengkhianati kepercayaan Daud, Dia 
mengangkat Daud dari seorang penggembala yang 
nyaris dilupakan, menjadi raja yang paling berpengaruh 
dalam sejarah raja-raja Israel.    
 
Seperti Daud, hendaknya hidup kita pun berkenan di 
hati Tuhan, sehingga cahaya wajah-Nya senantiasa 
menyinari hidup kita. Saat wajah Tuhan menyinari 
hidup kita, segala berkat dan anugerah melimpah-Nya 
pun akan menyertai setiap langkah kita sepanjang 
hidup kita. Itu sebabnya, jangan remehkan momen doa 
berkat sebelum ibadah selesai. Momen yang sangat 
penting saat Tuhan tengah menyinari kita dengan 
wajah-Nya. Momen ketika Tuhan Yesus sendiri yang 
sedang mengangkat tangan-Nya untuk memberkati 
hidup kita. Tetaplah tinggal di bawah berkat Tuhan, 



maka anugerah melimpah dinyatakan atas hidup kita. 
(DAM) 
 
RENUNGAN 
Ketika TUHAN MENYINARI kita dengan WAJAH-NYA, 
saat itulah KASIH KARUNIA dan FAVOR BESAR 
diberikan kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan tidak ingin kita mengabaikan 

momen doa berkat? 
2. Yakinkah Anda, doa berkat akan mendatangkan 

anugerah berlimpah dalam hidup saudara?  
3. Komitmen apakah yang Anda lakukan agar Anda 

tidak memandang remeh momen doa berkat 
sehingga itu mendatangkan anugerah berlimpah 
bagi hidup saudara?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-berkat dan 
anugerah-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk 

rhema firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh 
percaya dengan kami tidak mengabaikan momen-
momen doa berkat di akhir ibadah dan senantiasa 
hidup seperti Daud yang rindu untuk disinari wajah 

Tuhan, maka anugerah hidup berlimpah akan terjadi 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 1-3 

Yohanes 10:1-23 

 



4 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TUHAN YANG TIDAK PERNAH MEMALINGKAN 

WAJAH-NYA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 16:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 16:13 Kemudian Hagar menamakan TUHAN 
yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: 
"Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini 
kulihat Dia yang telah melihat aku?" 
 
Tak kasat mata. Ruang kelas itu dipenuhi banyak orang. 
Mereka semua tengah berbicara satu sama lain. Suara 
tawa pun terdengar dari berbagai sudut ruangan. Lena 
jelas-jelas ada di tengah-tengah mereka, tetapi di saat 
yang sama ia merasa tidak ada di sana. Sungguh 
perasaan yang aneh. Hal ini sudah berlangsung lama. 
Sejak kepindahannya ke sekolah yang baru, teman-
teman barunya sudah mengucilkannya. Mungkin 
karena Lena terlihat berbeda, pendiam, dan pemurung. 
Lama-kelamaan, keberadaan Lena semakin 
terasingkan. Seolah-olah ia tak terlihat dan tak berarti 
sedikit pun juga. 
 



Mungkin hal yang sama dirasakan Hagar. Ia bukan 
hanya tinggal di tengah-tengah bangsa asing, tetapi ia 
juga seorang budak. Tak ada seorang pun yang 
mempedulikan perasaan maupun keinginannya. Saat 
majikannya, Sarai, menyerahkannya kepada Abram 
demi mendapatkan keturunan, Hagar hanya bisa 
menurutinya. Sewaktu ia mengandung, perasaan 
bahwa keberadaannya memiliki sebuah arti penting 
memabukkannya, sehingga ia menghina Sarai. Saat 
Sarai membalasnya dengan penindasan, sekali lagi ia 
menjadi budak yang tak berharga. Hagar pun melarikan 
diri. Namun, Tuhan menjumpainya di padang gurun 
dan menjanjikannya keturunan yang sangat banyak. 
Tuhan melihat apa yang Hagar lalui, dan mengenali isi 
hatinya. Ketika kembali kepada Sarai, keadaan boleh 
jadi tidak berubah, tetapi ia membawa berkat Tuhan 
dan itu membuat perbedaan yang sangat besar 
baginya. 
 
Memasuki pergantian tahun ini, mungkin kita pun 
menghadapi kebingungan. Banyak orang telah 
mengalami mujizat mereka, tetapi tidak dengan kita. 
Seolah-olah kita terlupakan. Namun, apa pun yang 
tengah kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan tak pernah 
melewatkan kita. Dia melihat setiap pergumulan, 
ketakutan, harapan, dan derita kita. Satu tahun boleh 
berakhir tanpa perubahan yang nyata, tetapi saat kita 
menerima berkat Tuhan dan memegang erat janji-Nya, 



kita akan menapaki tahun yang baru dengan anugerah 
melimpah yang mengiringi setiap langkah kaki kita. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Sekalipun kita PENUH DENGAN DOSA dan 
KEKURANGAN, Tuhan TIDAK PERNAH MEMALINGKAN 
WAJAH-NYA dari kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal yang membuat Anda merasa tidak 

layak menerima janji Tuhan? 
2. Mengapa tidak seharusnya kekurangan dan dosa 

Anda membuat Anda merasa Tuhan memalingkan 
wajah-Nya dari Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat menjalani tahun baru ini 
dengan keyakinan bahwa Allah selalu melihat Anda 
dan ingin memberkati Anda? 

 

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

pernah sekali pun memalingkan wajah-Mu dari kami, 
tak peduli apa pun kesalahan dan kelemahan kami. 

Engkau selalu melihat apa yang kami lalui dan melihat 
isi hati kami yang terdalam. Kami percaya, tahun ini 
kami akan menerima berkat-berkat-Mu yang terbaik 

dalam hidup kami. Karena kamilah anak-Mu yang 
Engkau pandang berharga. Persiapkan hati kami, 



sehingga kami boleh merima semuanya yang baik dari-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 4-6 
Yohanes 10:24-42 

 



5 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERKAT DAN ANUGERAH TUHAN YANG MELIMPAH 

 

BACAAN HARI INI 
Wahyu 22:18-22 
 

RHEMA HARI INI 
Wahyu 22:21 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai 
kamu sekalian! Amin. 
 

Mika kembali membuka lembar demi lembar halaman 
buku hariannya. Ia membaca kembali apa yang pernah 
dituliskannya. Tanpa disadari, tetesan air mata jatuh 
membasahi buku hariannya. Mika mengingat 
perjuangannya di sepanjang tahun 2019, dalam setiap 
pergumulan berat yang ia hadapi, ia menuliskan dalam 
buku hariannya. Ya, Mika memang rajin menulis buku 
harian, apa pun yang sedang dihadapi, ia akan 
menulisnya di sana. Bukan itu saja, Mika juga akan 
menuliskan kerinduan-kerinduan yang ingin dicapainya 
dalam satu tahun yang akan dilaluinya. 
 

Mika pun dibuat Tuhan terkagum-kagum atas setiap 
jawaban doa yang diberikan Tuhan atas 
pergumulannya. Meskipun terkadang apa yang diminta 
tidak langsung ia dapatkan, tetapi ia menyadari hal 
baik yang terjadi sepanjang proses menanti jawaban 
doanya itu. Mika pun sungguh bersyukur untuk setiap 



berkat yang sudah diterimanya selama tahun 2019. 
Bahkan di tahun yang baru ini, ia percaya anugerah 
akan semakin Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Kini di 
awal tahun 2020, Mika kembali menuliskan apa yang 
menjadi visinya satu tahun ke depan. Mika 
mengaminkan ayat ke-21 dari Wahyu 22, “Kasih 
karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin.” 
 

Seperti Mika, kita pun perlu mengaminkan apa yang 
tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 21, bahwa kasih 
karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bukan 
hanya di tahun-tahun yang lalu saja, tetapi di 
sepanjang perjalanan kita dalam menjalani hari-hari 
mendatang. Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab, 
tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup 
kita. Sekarang, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan 
sangatlah sederhana. Siapkan hati kita dengan 
membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan, 
juga anugerah melimpah di awal tahun ini. Kita sudah 
menutup tahun 2019 dengan mujizat dan kita pun akan 
megawali tahun 2020 ini dengan mujizat. Kiranya kasih 
karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera 
semakin ditambahkan-tambahkan dalam hidup kita 
semua. Amien. (LEW) 
 

RENUNGAN 
Bukalah hati dan terima SEGENAP BERKAT dan 
ANUGERAH MELIMPAH di tahun 2020 ini. 
 



APLIKASI 
1. Seberapa siap Anda menerima segenap berkat dan 

anugerah melimpah di awal tahun ini? Ceritakan! 
2. Mengapa kita perlu membuka hati dan menerima 

berkat serta anugerah-Nya di awal tahun ini? 
3. Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda 

menerima berkat dan anugerah dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan untuk tahun demi tahun 

penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami mau 
siapkan hati kami untuk menerima segenap berkat dan 

anugerah-Mu yang melimpah di awal tahun ini. 
Sehingga kami juga bisa memberkati banyak orang di 
sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 7-9 

Yohanes 11:1-29 


