


06 JANUARI2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMASUKI TAHUN 2020 DENGAN POLA PIKIR YANG 

BENAR 
 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 33:1-3 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 33:3 Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua 
orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah 
mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, menangkap 
sesuatu dari firman-Mu. 
 

Kasih adalah salah satu kebutuhan manusia yang 
terbesar dan terdalam. Namun, tak bisa kita pungkiri, 
kasih di dunia ini semakin lama semakin dingin. Karena 
merasa tidak dicintai, banyak orang yang salah langkah 
dalam hidupnya. Banyak anak muda dan remaja 
memberontak karena berpikir bahwa orangtuanya 
tidak mengasihi mereka. Mereka merasa tidak 
dimengerti dan tidak pernah didengarkan. Akibatnya 
mereka berusaha mencari orang lain di luar sana yang 
mereka pikirbisa mengasihi mereka, dan biasanya 
mereka bertemu dengan orang yang salah. Pada 
akhirnya,karena pola pikir yang salah, hidup mereka 
malah terjerumus dalam berbagai masalah. Alih-alih 
berbahagia, hidup mereka jadi sengsara dan penuh 
tekanan.  



Ya, pola pikir atau mindset adalah cara berpikir yang 
mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Pola pikir 
sangat berpengaruh pada level keberhasilan hidup dan 
masa depan seseorang. Jika kita memiliki pola pikir 
yang salah, pengambilan keputusan dan tindakan kita 
juga akan salah. Hal ini pun membuat kita kehilangan 
banyak hal lainnya: kesempatan, impian, harapan,  
kebahagiaan, dan kasih karunia Tuhan. Bahkan, kita 
bisa kehilangan keselamatan.  
 

Tahun 2020 adalah Tahun Kemuliaan Tuhan, mari kita 
masuki tahun yang baru ini dengan pola pikir yang 
benar. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi kita. 
Sebelum kita menyadari, Tuhan telah berulang kali 
menyatakan besar kasih-Nya pada kita. Pertolongan 
ajaib di saat genting.Berkat-berkat yang datang saat 
kita benar-benar terjepit. Sebelum kita meminta, 
Tuhan telah memelihara dan menjaga kita, bahkan 
sebelum kita bertobat serta mengenal kasih-Nya. Kita 
tidak perlu mencari kasih di tempat atau kepada allah 
lain, sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih. 
Penyertaan-Nya, pembelaan-Nya, dan anugerah-Nya 
yang luar biasa selalu menyertai kita, anak-anakNya. 
Jika kita bisa menyadari bahwa kita ini kesayangan 
Tuhan, pola pikir kita akan berubah total. Iman dan 
kepercayaan kita akan bangkit, damai sejahtera Tuhan 
akan meluap dari hati kita, dan kita akan melihat 
kemuliaan Tuhan terbit dan dinyatakan atas hidup kita 
tahun ini. (PF) 



RENUNGAN 
MASUKI tahun yang baru dengan satu POLA PIKIR 
YANG BENAR, bahwa TUHAN MENGASIHI KITA. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana pola berpikir Anda selama ini? Apa yang 

Anda pikirkan tentang Tuhan? 
2. Jika Anda renungkan, sejak kapan Anda menyadari 

bahwa Tuhan mengasihi Anda? 
3. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui 

bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh luar biasa. Saat kami 
masih dalam dosa pun Engkau sudah begitu mengasihi 
kami. Apa adanya kami saat ini, semata-mata hanya 
karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. 

Terima kasih Tuhan, izinkan kami membalas kasih-Mu. 
Izinkan kami juga mengungkapkan kasih kami kepada-

Mu. Sekarang dan selama-lamanya, kami mau 
mengasihi Engkau.Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 10-12 
Yohanes 11:30-57 



07 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENANGKAP BAGIAN TERBAIK DARI TUHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Lukas 10:38-42 
 

RHEMA HARI INI 
Lukas 10:39b Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan 
terus mendengarkan perkataan-Nya, 
 

Hampir setiap hari Jani pergi ke gereja. Baik itu 
pemuridan dengan KKS di atasnya, pelatihan gitar, 
kelompok sel, melayani di Pondok Daud, dan juga 
melayani di ibadah raya. Tidak ketinggalan, Jani pun 
juga tergabung dalam VIP (Volunteer of Impact 
Program)—pelayanan program volunteer yang dimiliki 
GBI Keluarga Allah. Jani sangat rindu untuk membalas 
cinta kasih Tuhan, itu sebabnya ia terlibat dalam 
banyak sekali kegiatan gereja. Namun, apa yang dahulu 
dilakukannya dengan berapi-api, lama-kelamaan mulai 
memudar oleh waktu karena semakin hari, alih-alih 
lebih mengasah manusia rohnya, Jani justru semakin 
terjebak dalam rutinitas jasmaniah saja. Ia disibukkan 
dengan terlalu banyak macam kegiatan, sehingga ia 
sendiri mulai merasa kelelahan dan pada akhirnya 
malah mengabaikan esensi utama dari seluruh 



pelayanannya itu, yaitu adalah untuk menyenangkan 
hati Bapa. 
Hingga suatu hari, ketika sedang membaca Kitab Lukas 
10 yang menceritakan tentang Maria dan Marta, Jani 
ditegur oleh Tuhan. Bahwasannya selama ini ia terlalu 
sibuk melayani, hingga ia melupakan yang terbaik, 
yaitu untuk senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan dan 
mendengarkan firman-Nya. 
 
Benar, melayani Tuhan adalah suatu hal yang sangat 
baik. Akan tetapi, lebih dari semuanya itu, yang Tuhan 
inginkan adalah waktu intim dengan kita. Jangan 
sampai karena kita terlalu sibuk melayani, fokus kita 
malah teralihkan. Sadarilah bahwa terlebih dari apa 
pun juga, yang Tuhan rindukan adalah kehadiran dan 
perhatian kita yang sepenuhnya kepada-Nya. Ya, Tuhan 
disukakan ketika kita duduk diam di bawah kaki-Nya. 
Ketika kita lebih fokus kepada pribadi-Nya, sehingga 
kita bisa menangkap bagian yang terbaik dari Tuhan. 
Saat itulah, terang Tuhan akan terbit atas kita dan Dia 
akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan-Nya 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Belajarlah DUDUK DI BAWAH KAKI YESUS dan FOKUS 
MENDENGAR agar kita bisa menangkap BAGIAN 
TERBAIK dari Tuhan. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda duduk diam di bawah kaki Yesus? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita fokus 

mendengarkan suara-Nya? 
3. Renungkanlah apa yang selama ini kita lakukan dan 

apakah yang dapat kita perbaiki untuk dapat lebih 
lagi belajar duduk di bawah kaki Yesus?! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami belum 

meletakkan fokus kami dengan benar. Kami mau 
belajar seperti Maria, untuk memilih yang terbaik, 

yaitu duduk diam di bawah kaki-Mu dan 
mendengarkan firman-Mu. Karena hanya dengan 
demikianlah kami dapat menangkap bagian yang 

terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 13-14 
Yohanes 12:1-26 



08 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BANGKIT MENJADI TERANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 
atasmu. 
 
Tidak peduli di pagi, siang, sore atau malam hari, di 
belahan dunia mana pun,  matahari akan selalu setia 
menjalankan panggilannya, untuk menjadi terang bagi 
dunia yang gelap. Sinarnya yang lembut di pagi hari, 
memberikan kehangatan dan sukacita tersendiri bagi 
setiap orang yang ada di permukaan bumi. Pada malam 
hari, meski matahari sudah tidak kelihatan lagi di ufuk 
barat, bias cahayanya akan tetap terpancar, melalui 
barisan bintang yang gemerlapan dan melalui cahaya 
bulan yang bertakhta di tengah-tengah gelapnya 
cakrawala. 
 
Jika matahari yang tidak bernyawa saja Tuhan bisa buat 
sedemikian berguna dan berarti, yaitu menjadi 
penerang bagi gelapnya dunia, bukankah terlebih kita 



anak-anak Tuhan, yang diciptakan serupa segambar 
dengan Allah? Oleh karena itu, sadarilah, bangkitlah, 
menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, dan 
kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terima dan tangkap 
dengan iman yang teguh rhema firman Tuhan untuk 
kita tahun ini, bahwa tahun 2020 adalah tahun 
kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kita pun 
akan melihat terang Tuhan yang melebihi terang 
matahari dalam segala aspek kehidupan kita.  
 
Sekalipun secara jasmani, mungkin kegelapan dan 
kekelaman ada di sekeliling kita,  percayalah dan 
pegang teguh janji Tuhan. Dia yang berfirman maka 
semuanya jadi. Semua impian, semua cita-cita, dan 
pengharapan yang tertunda, percayalah Dia akan 
menjawabnya tahun ini. Asal kita percaya dan tidak 
bimbang. Lakukanlah bagian kita, beri yang terbaik bagi 
Kerajaan Allah, maka kita akan melihat kemuliaan 
Tuhan nyata atas hidup kita. Jangan lupa untuk terus 
membangun Pondok Daud, karena itu adalah salah 
satu hal yang paling menyukakan hati Tuhan, sekaligus 
salah satu senjata terdahsyat untuk membawa kita 
pada penggenapan rhema firman Tuhan. Tahun ini 
adalah Tahun Kemuliaan Tuhan, The Year of God's 
Glory. Tahun saatnya segala sesuatu yang tadinya 
dibenamkan iblis, termasuk kebahagiaan, sukacita, 
maupun berkat, akan diterbitkan oleh Tuhan Allah 
semesta alam. 



RENUNGAN 
Tahun 2020 adalah TAHUN KEMULIAAN TUHAN: 
Terang SUDAH DATANG dan kemuliaan Tuhan TERBIT 
ATAS KITA. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang harus Anda lakukan supaya kemuliaan 

Tuhan menjadi nyata atas hidup Anda? 
2. Apa dampaknya jika hidup Anda dipenuhi terang 

Tuhan? 
3. Apa senjata yang ampuh di akhir jaman untuk 

membawa jiwa-jiwa berbondong-bondong datang 
kepada terang yang terbit atas Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kemuliaan yang Kau berikan 

bagi kami di tahun 2020. Kami sambut tahun ini 
dengan penuh ucap syukur. Kami percaya Tuhan sendiri 
yang akan menolong kami untuk mencapai kemuliaan 
Tuhan di tahun ini. Kami mau bangkit untuk menjadi 

terang bagi sekeliling kami. Kami percaya akan banyak 
jiwa-jiwa yang akan berbondong-bondong datang 

kepada terang yang terbit atas kami dan diselamatkan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 15-16 
Yohanes 12-27-50 



09 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERSINAR DALAM KEGELAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 37:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:6 Ia akan memunculkan kebenaranmu 
seperti terang, dan hakmu seperti siang. 
 
Lyra tidak bisa melupakan pengalamannya saat di 
planetarium. Ia terkagum-kagum pada berjuta bintang 
yang seolah-olah mengelilinginya. Ia pun sangat 
bersemangat ketika ayahnya berkata bahwa ia akan 
membawa bintang-bintang itu masuk ke dalam kamar 
Lyra. Suatu hari, sang ayah membawa pulang suatu 
benda bulat. Ia membawa benda itu ke kamar anaknya 
dan meletakkannya di tengah ruangan. Setelah 
mengutak-atik benda itu sebentar, ayah Lyra 
menyalakannya. Benda itu pun bersinar dengan motif-
motif seperti bintang di sekelilingnya. Terlihat cantik, 
tetapi jelas bukan seperti yang Lyra harapkan. Sang 
ayah menyadari kekecewaan yang tergambar di wajah 
anaknya, tetapi ia tersenyum dan mematikan lampu. 
Dalam sekejap mata, kamar Lyra yang gelap ditaburi 
bintang-bintang. Begitu indah. Nafas Lyra pun 



tertahan. Ternyata benda itu bukan sekedar lampu 
bermotif bintang, tetapi proyektor yang mengubah 
kamarnya menjadi galaksi mini.  
 
Ada kalanya, kegelapan seolah-olah meliputi hidup 
kita. Seakan tak ada setitik pun cahaya yang disisakan 
bagi kita. Kita tak bisa melihat jalan di sekeliling kita 
dan tak tahu harus melangkah ke mana. Dalam kondisi 
seperti itu, kekuatiran dan ketakutan pun melanda hati 
kita. Namun, seterpuruk apa pun keadaan kita, 
hendaknya kita mengingat identitas kita sebagai anak-
anak Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita adalah terang 
dunia. Yang namanya terang, sudah pasti akan 
bercahaya. 
 
Ya, kegelapan tidak seharusnya menenggelamkan kita. 
Hanya satu alasan yang membuat Tuhan mengizinkan 
kegelapan itu hadir, agar cahaya kita bisa bersinar 
terang. Karena itu, jangan takut, jangan kuatir, 
percayalah kepada Tuhan dan lakukan bagian kita. 
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan menanti-
nantikan-Nya. Saat kita berserah penuh dan tetap 
setia, tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Semakin 
gelap sekeliling kita, semakin terang kita bercahaya. 
Semakin banyak persoalan yang menyerbu kita, 
semakin megah pula kemuliaan yang hendak Tuhan 
karuniakan kepada kita. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
SEMAKIN PEKAT KEGELAPAN dan KEKELAMAN yang 
meliputi hidup kita, justru cahaya kita bisa BERSINAR 
SEMAKIN TERANG. 
 
APLIKASI 
1. Kegelapan apa yang tengah meliputi hidup Anda 

saat ini? 
2. Mengapa Tuhan mengizinkan kegelapan itu 

menghampiri Anda? 
3. Bagaimana Anda akan meresponi situasi hidup 

Anda saat ini sesuai kehendak Tuhan? 
 

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

pernah meninggalkan kami. Tak peduli segelap apa 
pun kegelapan yang mengelilingi kami, Engkau ada 

dan bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau bukan 

hanya akan menerangi hidup kami, tetapi menjadikan 
kami terang, agar kami bisa menjadi pembawa-

pembawa cahaya-Mu bagi orang-orang yang 
tertinggal dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 17-18 
Yohanes 13:1-20 



10 Januari 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ADA KEBANGKITAN DI BALIK PERKATAAN NUBUATAN 

 

BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 37:1-10 
 

RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 37:10 Lalu aku bernubuat seperti 
diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu 
masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup 
kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara 
yang sangat besar. 
 

Selamat datang 'Tahun Kemuliaan Tuhan'. "Bangkitlah, 
menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit 
atasmu...!" Itulah rhema yang Tuhan berikan untuk 
gereja kita ditahun ini. Bagi kita yang sungguh-sungguh 
percaya, rhema itupun adalah rhema bagi kehidupan 
pribadi kita. Walaupun mungkin secara mata jasmani, 
kita masih melihat ada begitu banyak tantangan dan 
perjuangan yang datang silih berganti, tetapi di alam 
roh kemuliaan Tuhan itu sudah datang bagi kita semua, 
dan kita punya bagian untuk menyatakannya jadi 
dalam kehidupan jasmani. 
 

Itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada Yehezkiel. Saat 
itu, bangsa Israel sedang ada dalam titik 
terendah.Mereka ada dalam pembuangan ke Babel 



dan tercerai-berai. Yehezkiel dipanggil menjadi nabi 
untuk membangkitkan umat Israel saat itu. Namun 
melihat keadaan Israel yang sangat terpuruk layaknya 
tulang-tulang kering tidaklah mudah bagi Yehezkiel. 
Sampai Tuhan membawanya pada sebuah pengalaman 
spiritual, saat ia diperintahkan untuk BERNUBUAT 
kepada tulang-tulang kering itu dan memerintahkan 
supaya nafas hidup masuk ke dalamnya. Kemudian, 
Yehezkiel menyaksikanbagaimana perkataan 
nubuatannya itu sungguh-sungguh terjadi. Tulang-
tulang itu HIDUP, BANGKIT dan berubah jadi 
sekumpulan tentara yang besar! 
 

Percayakah Anda apa yang disaksikan Yehezkiel saat itu 
juga bisa terjadi dan bisa Anda saksikan dalam aspek-
aspek hidup Anda? Percayakah Anda pada KUASA 
YANG ADA DIBALIK PERKATAAN NUBUATAN yang Anda 
ucapkan? Ya, seburuk apapun kondisi yang terlihat 
oleh mata jasmani Anda saat ini, tangkaplah rhema 
bahwa ditahun ini Anda pasti akan mengalami 
kebangkitan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. 
Pekerjaan, kesehatan, keuangan, bahkan masa depan 
yang kering, akan dihidupkankembali. Karena 
itu,BERNUBUATLAH. Perkatakan dan perintahkan 
supaya nafas hidup yang dari Tuhan itu masuk ke 
dalam semua aspek hidup Anda. Dan Anda akan 
melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan 
dalam hidup Anda dan kegelapan digantikan dengan 
terang yang besar. Haleluya! 



RENUNGAN 
Nubuatkan bahwa TAHUN 2020 akan menjadi tahun 
yang SANGAT CERAH dan TERANG BENDERANG bagi 
kita. 
 

APLIKASI 
1. Dalam hal apakah Anda masih merasakan bahwa 

hidup Anda seperti tulang-tulang kering? 
2. Adakah hal-hal yang membuat Anda masih 

kesulitan untuk melihat bahwa dalam aspek-aspek 
itupun Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya? 
Bagaimana cara Anda melawannya selama ini? 

3. Bagaimana Anda akan menubuatkan roh kehidupan 
itu masuk ke dalam aspek hidup Anda yang masih 
‘mati’? Tuliskanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terimakasih karena hari ini Engkau 

mengingatkan kami kembali tentang kuasa ketika kami 
berani bernubuat terhadap aspek-aspek hidup kami 

yang masih ‘mati’. Kami percaya bahwa nafas hidup itu 
akan membawa kehidupan dan kebangkitan bagi kami 
dan kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 19-20 
Yohanes 13:21-38 



11 JANUARI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BERAKHIRNYA HARI-HARI PERKABUNGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Wahyu 21:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata 
dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak 
akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau 
dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah 
berlalu." 
 
Charles Darrow berusia dua puluh tahunan saat 
bermimpi suatu hari nanti ia bisa menjadi jutawan. 
Impiannya itu pun disampaikannya kepada kekasihnya 
beberapa saat sebelum mereka menikah. Sayangnya, 
setelah itu terjadi krisis ekonomi yang parah. Mereka 
kehilangan pekerjaan, mobil, rumah, dan bahkan uang 
tabungan juga semakin menipis. Charles mengalami 
frustasi luar biasa. Ia bahkan menyarankan istrinya 
untuk meninggalkannya karena ia merasa tidak mampu 
menjadi suami yang baik. Namun istrinya dengan 
penuh kasih sayang selalu menguatkannya. Ia 
meyakinkan Charles bahwa impiannya itu belumlah 



mati dan mereka pasti bisa mencapainya bersama-
sama.  
 
Istri Charles mengajak Charles untuk mulai 
membayangkan apa yang akan mereka lakukan dan 
beli saat nanti mereka menjadi jutawan. Dari sanalah 
Charles mendapatkan ide permainan yang 
menggunakan uang mainan. Ide itu terus mereka 
matangkan dengan menambahkan papan permainan, 
dadu, kartu, rumah kecil, dan hotel kecil. Ya, mereka 
menciptakan permainan Monopoli. Permainan ini di 
kemudian hari dijual kepada seorang pengusaha 
dengan harga satu juta dolar. Impian charles terwujud. 
Mereka menjadi jutawan sesungguhnya. 
 
Yusuf pun memiliki janji Tuhan yang luar biasa, tetapi 
bertahun-tahun ia seolah ada dalam lembah dukacita. 
Ia dikhianati saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, 
dijebloskan ke dalam penjara, dimanfaatkan, dan 
dilupakan. Namun, ketika waktu Tuhan tiba, dalam 
sekejap mata segala kedukaannya diubah menjadi 
penuh kemenangan. Pagi hari masih menjadi budak, 
sore hari sudah menjadi perdana menteri Mesir. 
Tadinya dipandang hina, sekarang disanjung dan dipuji. 
Tadinya seolah sial terus, sekarang dianggap orang 
paling beruntung. Seperti kemuliaan Tuhan yang terbit 
atas Yusuf, Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan 
menghapus segala air mata kita dan tidak ada lagi 



perkabungan, sebab yang lama sudah berlalu. Pegang 
janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tahun ini adalah 
Tahun Kemuliaan Tuhan, saatnya kita lepas dari hari-
hari perkabungan, dan segala dukacita kita akan 
berubah menjadi sukacita besar. 
 

RENUNGAN 
Hidup kita mungkin PENUH DENGAN DUKA, tetapi 
Tuhan berjanji bahwa HARI-HARI PERKABUNGAN kita 
akan segera BERAKHIR. 
 

APLIKASI 
1. Duka apa sajakah yang Anda alami saat ini?  
2. Mengapa Tuhan ingin mengakhiri hari-hari 

perkabungan Anda? 
3. Bagaimana Anda seharusnya menantikan 

berakhirnya hari-hari perkabungan Anda? 
 

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

atas hidup kami. Apa pun duka yang kami lalui hari ini, 
kami percaya Engkaulah yang akan menghapuskan air 
mata kami. Kekelaman dalam hidup kami akan segera 

berakhir dan terang kemuliaan-Mu akan terbit atas 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 21-22;  

Yohanes 14 



12 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA MENGALAMI RHEMA TAHUN KEMULIAAN 

TUHAN  

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 19: 1-25 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 19:5 Jadi sekarang, jika kamu sungguh-
sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang 
pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta 
kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, 
sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 
 
Pak Thomas dikenal sebagai orang yang baik, sukses, 
dan selalu mengandalkan Tuhan. Ia bersama istri dan 
anak-anaknyabiasahadir di Ibadah Raya Minggu jam 
sembilan pagi. Selain ke gereja, ia juga rajin datang ke 
Pondok Daud. DiPondok Daud, Pak Thomasdengan 
sungguh-sungguh memuji, menyembah, dan 
merasakan indahnya hadirat Tuhan. Di situ ia bawa 
semua beban pergumulannya. Rhema yang sudah ia 
dapatkan,dengan iman teguh ia deklarasikanmelalui 
doa-doa profetik yang penuh kuasa. Apapun 
permasalahan yang sedang dihadapi, ia terus pegang 
erat janji Tuhan.Ia sungguh percayabahwa Tuhan selalu 



memberikankemenanganbagi orang-orang yang 
menjadi harta kesayangan-Nya. 
 
Pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, 
bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Di tempat itu Tuhan 
berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi harta 
kesayangan-Nya dari antara segala bangsa. Namun, 
janji itu bukan tanpa syarat. Janji ituakan terjadi jika 
bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman-
Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. 
 
Melalui karya penyelamatan Tuhan, kita semua telah 
diberi anugerah untuk menjadi pewaris janji Tuhan. 
Oleh sebab kita adalah ahli waris, maka kita pun 
berhak menerima janji Tuhan yang telah disampaikan 
di Gunung Sinai itu maupun janji-janji Tuhan lainnya. 
Karena itu, di awal tahunini marilah kita persiapkan 
hati dan diri kita untuk menerima janji rhema ‘Tahun 
Kemuliaan  Tuhan’ yang sudah diberikan kepada gereja 
kita. Mari kita sediakan hati yang selalu rindu akan 
firman Tuhan. Mari kita bangunhati yang bisa 
menangkap sungguh-sungguh rhema dari Tuhan. Mari 
kita gelorakan roh yang penuh kuasa untuk 
mendeklarasikan perkataan profetik. Dalam kondisi 
apapun, mari kita pegang kuat-kuat janji Tuhan yang 
sudah diberikan-Nya bagi kita, harta kesayanganNya. 
 
 



RENUNGAN 
Rahasia MENGALAMI RHEMA Tahun Kemuliaan Tuhan 
adalah PERHATIKAN,PERKATAKAN, dan PEGANG 
ERAT-ERAT. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu memperhatikan, 

memperkatakan, dan memegang erat rhema 
‘Tahun Kemuliaan Tuhan’ bagi hidup Anda pribadi? 

2. Rhema apakah yang dapat Anda tangkap mengenai 
‘Tahun kemuliaan Tuhan’ ini? 

3. Bagaimana Anda dapat memperkatakan rhema 
tersebut atas hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau 
telah memberikan rhema yang dahsyat bagi kami. 

Kami mohon perkenanan-Mu supaya kami bisa 
menerima rhema ‘Tahun Kemuliaan Tuhan’ ini dengan 

baik seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. 
Urapilah kami agar kami bisa selalu setia dan 

memegang teguh rhema ini sehingga kemuliaan-Mu 
semakin dinyatakan melalui hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 23-24 

Yohanes 15 
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