


13 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
RAHASIA MENGALAMI MANIFESTASI KEMULIAAN 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 24:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 24:9 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu 
gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang 
berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! 
 
Birion adalah desa terpencil dan aliran listrik belum 
masuk di sana. Seluruh warganya masih mengandalkan 
api dari kayu hutan untuk penerangan, memasak, dan 
juga sebagai sumber kehangatan di rumah ketika 
musim dingin tiba. Di hari pertama bulan Desember ini, 
salju telah turun dan bahkan disertai dengan angin 
badai yang sangat kencang. Seluruh warganya terpaksa 
mendekam di dalam rumah. Bersyukur, tadi pagi Remy 
sudah mengumpulkan persediaan kayu bakar yang 
banyak. Namun, ketika ia melihat ke rumah di 
sebelahnya, ia menyadari rumah Pak Jetro, 
tetangganya, gelap gulita.  
 



Awalnya Remy merasa takut, karena Pak Jetro terkenal 
galak dan tidak suka bergaul. Namun karena merasa 
kasihan, akhirnya ia pun memberanikan diri 
menghampiri rumah tetangganya dengan membawa 
pelita dan beberapa kayu bakar. Sudah beberapa kali 
pintu diketuk, tetapi Pak Jetro malah mengusir Remy. 
Meski demikian Remy tetap bersikukuh, hingga 
akhirnya pintu itu pun dibukakan. Begitu Remy 
melangkahkan kaki ke dalam rumah tersebut dengan 
membawa pelita, kegelapan menjadi sirna. Suasana 
dingin yang ada di rumahnya pun menghangat setelah 
Remy menyalakan kayu bakar. Pak Jetro yang semula 
mengeraskan hatinya, kini berterima kasih kepada 
Remy setelah ia merasakan nikmatnya kehangatan dan 
penerangan yang dibawa Remy ke dalam rumahnya.  
 
Sama halnya dengan kita. Supaya dapat mengalami 
manifestasi kemuliaan Tuhan, Sang Raja Kemuliaan 
harus terlebih dahulu masuk dalam kehidupan kita, 
sehingga semua kegelapan dapat dilenyapkan dan 
terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup kita. 
Apabila kita terus mengeraskan dan menutup pintu 
hati kita, kita hanya dapat melihat kemuliaan-Nya saja, 
tetapi tidak dapat mengalaminya sendiri. Namun, saat 
kita membukakan pintu hati kita dan mengundang 
Tuhan masuk, maka kita akan dibawa-Nya dari 
kemuliaan kepada kemuliaan. 
 



RENUNGAN 
Rahasia mengalami MANIFESTASI KEMULIAAN TUHAN 
adalah RAJA KEMULIAAN harus MASUK DALAM 
HIDUP kita. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami 
manifestasi kemuliaan Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita 
mengalami manifestasi kemuliaan-Nya? 

3. Apakah Anda sudah membukakan pintu hati Anda 
untuk Sang Raja Kemuliaan dan seberapa jauh 
Anda membiarkan-Nya masuk? Renungkanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami mau melembutkan hati kami. Kami 

mau membuka pintu hati kami. Datanglah, ya Bapa, 
masuklah ke dalam hati kami dan nyatakanlah kuasa 
kemuliaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami 

dapat Engkau bawa dari kemuliaan pada kemuliaan. 
Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan melalui 

manifestasi kemuliaan-Mu atas hidup kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 25-27 
Yohanes 16 



14 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGUNDANG RAJA KEMULIAAN MASUK DALAM 

HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Wahyu 3:14-22 
 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 
mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-
Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk 
mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama 
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku. 
 
"Terang Dunia" adalah judul sebuah lukisan terkenal 
yang dibuat oleh Holman Hunt pada tahun 1854. 
Lukisan itu menggambarkan Yesus yang 
bermahkotakan duri dan membawa sebuah lentera 
sedang mengetuk sebuah pintu yang tertutup. Ketika 
Holman memperlihatkan lukisan tersebut kepada 
beberapa teman, salah seorang temannya berkata, 
"Tampaknya ada sesuatu yang terlewatkan, kamu lupa 
menggambar gagang pintunya." Pelukis itu kemudian 
menjawab, "Gagang pintunya ada di dalam. Hanya kita 
yang bisa membukanya dari dalam. Pintu itu adalah 



hati kita, Yesus hanya bisa mengetuk dari luar dan tidak 
bisa masuk kalau kita tidak membukakannya."  
 
Ya, Tuhan Yesus tidak suka memaksa, Dia tidak akan 
mendobrak masuk dengan sewenang-wenang. Dia 
akan menunggu dengan sabar sampai kita mendengar 
suara-Nya dan membukakan pintu hati kita untuk-Nya. 
Walau kita terkadang begitu lama untuk membuka 
pintu, karena memilih untuk mengandalkan diri sendiri 
atau orang lain ketimbang mengandalkan Tuhan, tetapi 
ternyata Tuhan masih begitu sabar berdiri di muka 
pintu dan menunggu kita. Kasih dan setia-Nya terlalu 
besar bagi kita untuk Dia meninggalkan pintu hati kita. 
 
Tuhan Yesus bukan ingin masuk dalam hati kita untuk 
menghakimi dan mencari-cari kesalahan kita. Justru, 
jika kita mengundang Dia masuk dan menjadikan-Nya 
Tuhan dan Juruselamat kita, Dia akan menghapuskan 
dosa-dosa kita. Kegelapan hidup kita akan sirna dan 
terang kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Jaminan 
keselamatan adalah salah satu dimensi kemuliaan yang 
ingin Dia manifestasikan dalam hidup kita, masih 
banyak lagi dimensi kemuliaan yang ingin Tuhan 
kerjakan dalam hidup kita. Inilah saatnya kita memilih. 
Sebab, hanya ketika kita mau mendengarkan firman-
Nya dan membuka pintu hati kita, Raja Kemuliaan akan 
masuk dan membawa kita mengalami berbagai 
dimensi kemuliaan Tuhan, kita akan dibawa mengalami 



kemuliaan pada kemuliaan yang lebih lagi, from glory 
to greater glory. (PF) 
 
RENUNGAN 
Jika kita ingin Raja Kemuliaan MASUK DALAM HIDUP 
kita, kita perlu MENDENGARKAN SUARA-NYA dan 
MEMBUKA PINTU HATI kita bagi-Nya. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda mendengar Tuhan Yesus mengetuk 
pintu hati Anda? Sudahkah Anda meresponi-Nya? 

2. Jika belum, mengapa? Apa yang menjadi 
penghalang bagi Anda? 

3. Jika sudah, bagaimana Anda meresponi ketukan-
Nya? Bagaimana supaya Raja Kemuliaan betah 
tinggal dalam rumah hati Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kesetiaan 
dan kesabaran-Mu atas kami. Ampuni kami bila kami 

terlalu lama membuka pintu hati kami untuk-Mu. Mari 
Tuhan, kami undang Engkau masuk dan bertahta 

dalam hati kami. Biarlah terang-Mu bersinar sampai 
sudut-sudut tergelap dari hati kami, menerangi setiap 

pikiran dan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 28-29 

Yohanes 17 



15 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
INDAHNYA MANIFESTASI KESELAMATAN DARI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 5:24-40 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 5:24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya 
kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup 
yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah 
pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 
 
Salah satu kerinduan terbesar Bapa di sorga adalah 
supaya banyak orang diselamatkan. Itulah sebabnya, 
salah satu manifestasi kemuliaan Tuhan adalah 
keselamatan. Ya, bagi siapa saja yang mau menerima-
Nya, Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya dan di 
sanalah ada jaminan keselamatan, tidak peduli orang 
berdosa sekalipun. Sebab, lebih dari hukuman yang 
bisa Dia berikan, Bapa jauh lebih rindu keselamatan itu 
dimanifestasikan kepada banyak orang. 
 
Anda ingat kisah Saulus? Saulus tidak mengenal Yesus, 
bahkan ia adalah pembunuh dan ancaman yang 



mengerikan bagi orang-orang percaya saat itu. Jika 
Bapa di sorga membinasakan Saulus, siapakah yang 
bisa menggugat keputusan-Nya? Namun lihatlah apa 
yang Yesus lakukan. Yesus tidak memilih untuk 
memberikan hukuman bagi Saulus, tetapi justru 
keselamatan yang Dia tawarkan. Yesus menjumpai 
Saulus secara pribadi dan mengubahkan hidupnya. 
Sejarah pun menyaksikan bagaimana manifestasi 
keselamatan itu membalikkan keadaan dengan sangat 
luar biasa. Saulus diubah menjadi Paulus dan ia 
berubah menjadi seorang rasul yang radikal dan 
mendedikasikan hidupnya bagi nama Tuhan.  
 
Banyak kisah yang serupa juga kita jumpai. Bahkan 
dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering melihat 
bagaimana seorang yang awalnya tidak mengenal 
Tuhan, bahkan menentang dan menolak-Nya, justru 
diubah menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Itu semua 
karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi dunia, Dia 
tidak menginginkan seorang pun binasa (Yoh 3:16). 
Karena itu, jika hari ini Anda masih ada di luar 
keselamatan, dengarkanlah! Dia sedang mengetuk 
pintu hati Anda dan menunggu Anda mempersilakan-
Nya masuk untuk mulai memulihkan dan berkarya 
dalam hidup Anda. Dan bagi Anda yang sudah 
menerima keselamatan, sekaranglah saatnya untuk 
bangkit dan menjadi pembawa kabar keselamatan 
kepada banyak orang di sekeliling Anda. Karena, 



bagaimana mereka dapat diselamatkan jika mereka 
tidak pernah mendengar tentang Dia? Jadilah 
pembawa kabar baik itu, supaya keselamatan-Nya yang 
lebih besar semakin dinyatakan kepada hidup banyak 
orang. (L.A.)   
 
RENUNGAN 
Salah satu MANIFESTASI KEMULIAAN TUHAN adalah 
KESELAMATAN. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda menyadari bahwa Tuhan sangat 
rindu memanifestasikan keselamatan-Nya bagi 
hidup Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang 
ada di sekeliling Anda? Mengapa demikian? 

2. Apa yang sudah Anda lakukan supaya 
keselamatan-Nya semakin dinyatakan dalam hidup 
Anda dan orang-orang di sekeliling Anda? 

3. Bagaimanakah pengalaman bagaimana Anda 
menerima manifestasi keselamatan-Nya? 
Sharingkanlah kepada orang-orang terdekat 
Anda/jiwa-jiwa yang ingin Anda jangkau! 

 

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

menyatakan kemuliaan-Mu dengan anugerah 
keselamatan bagi hidup kami. Kami sangat menyadari 

betapa Engkau sangat mengasihi kami dan tidak 



menginginkan kami binasa. Teruslah berkarya dalam 
hidup kami, ya Tuhan, dan pakai kami sebagai agen 

pembawa kabar baik, supaya kemuliaan-Mu semakin 
dinyatakan dalam hidup lebih banyak orang. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 30-31 
Yohanes 18:1-18 



16 JANUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

ALASAN TUHAN MEMANIFESTASIKAN KEMULIAAN-
NYA DENGAN MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:46-54 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:53 Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada 
saat itulah Yesus berkata kepadanya: "Anakmu hidup." 
Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya. 
 
Dulu Bapak Kris berpikir bahwa doa Pondok Daud itu 
hanya ibadah doa yang biasa. Daripada tidak ada 
kerjaan apa pun di rumah, tiada salahnya ia mengantar 
istrinya datang ke Pondok Daud. Namun, seiring waktu, 
Bapak Kris menyadari bahwa doa Pondok Daud 
ternyata membawa perubahan besar dalam dirinya 
dan keluarganya. Terbukti, seiring dengan semakin 
dekat hubungannya dengan Tuhan, kebaikan dan 
kemurahan Tuhan yang sering kali tidak terbayangkan, 
terus-menerus ia rasakan terjadi di keluarganya. 
 
Dalam Yohanes 4 dikisahkan tentang seorang pegawai 
istana yang resah karena anaknya yang sakit keras 



hampir meninggal. Ia berusaha menemui Yesus dan 
meminta-Nya segera datang ke rumahnya. Mungkin ia 
menyangka bahwa profesinya sebagai seorang pegawai 
istana akan membuat Yesus mengutamakannya. Di luar 
dugaan, Yesus malah memintanya segera pulang dan 
berpesan bahwa anaknya hidup. Luar biasanya, 
bukannya kecewa, dengan rendah hati pegawai istana 
itu mau taat dan mempercayai perkataan Yesus. Ia 
segera pulang dan kemudian mendapati bahwa 
anaknya benar-benar hidup. 
 
Sejak zaman Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, 
seperti yang kita baca tentang pegawai istana di dalam 
kisah di atas, sampai sekarang seperti yang dialami 
Bapak Kris, Yesus sering kali memanifestasikan 
kemuliaan-Nya dalam bentuk mujizat. Mujizat adalah 
kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh 
kemampuan akal manusia. Mujizat itu menunjukkan 
bagaimana besarnya kuasa Tuhan dan bagaimana 
terbatasnya kekuatan manusia. Mujizat diberikan 
Yesus bukanlah untuk tujuan sombong tetapi supaya 
sebanyak mungkin orang melihat dan menjadi percaya. 
Mujizat selalu ada saat Tuhan hadir dan terjadi pada 
mereka yang mau mendengarkan dan membuka hati 
dengan taat, seperti pegawai istana dan Bapak Kris 
pada kisah di atas. Karena iman, maka Tuhan 
mengerjakan mujizat bagi pegawai istana dan Bapak 
Kris. Bahkan mujizat itu bukan hanya untuk mereka 



berdua. Seluruh keluarga mereka pun menjadi percaya 
karena turut menyaksikan kuasa Tuhan yang sungguh-
sungguh nyata. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MEMANIFESTASIKAN KEMULIAAN-NYA dengan 
MELAKUKAN MUJIZAT agar kita dan sebanyak 
mungkin orang BISA PERCAYA. 
 
APLIKASI 

1. Renungkanlah, apa saja kebaikan dan berkat 
anugerah Tuhan yang sudah Anda terima?  

2. Mengapa Tuhan memanifestasikan kemuliaan-Nya 
dengan mujizat? 

3. Kesaksian apakah yang bisa Anda bagikan kepada 
seluruh jemaat gereja kita, supaya semakin banyak 
jiwa diselamatkan melalui kesaksian kuasa Tuhan 
yang sungguh luar biasa? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus sungguh kami sangat bersyukur atas 
semua anugerah kebaikan-Mu. Mujizat yang Engkau 
berikan kepada kami sungguh tak terbilang karena 

kami percaya hidup kami ini hanyalah karena mujizat-
Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa 

mengingat kebaikan-Mu dan selalu siap sedia 
mengabarkan kuasa dan cinta kasih-MU atas setiap 



mujizat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 32-33 
Yohanes 18:19-40 



17 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DIKEJAR BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:5 Pada waktu itu engkau akan heran 
melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan 
akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang 
laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-
bangsa akan datang kepadamu. 
 
Hidup memiliki banyak kebutuhan yang seolah-olah tak 
ada habisnya. Untuk memenuhinya, kita pun bekerja 
siang dan malam membanting tulang.  Kalau bisa 
memilih pekerjaan, tentu kita akan memilih pekerjaan 
yang bayarannya paling tinggi atau yang prospeknya 
lebih cerah. Setelah itu kita akan meminta Tuhan 
memberkati pekerjaan yang kita pilih, sehingga melalui 
apa yang kita kerjakan, Dia bisa memberkati kita secara 
melimpah. Itulah yang biasanya kebanyakan orang 
lakukan.  
 
Namun, di gereja kita, GBI Keluarga Allah, ada seorang 
bapak yang telah bergelut selama sepuluh tahun di 



dunia asuransi. Di satu waktu, ia mendapatkan tawaran 
dari berbagai perusahaan asuransi yang berbeda agar 
ia dapat bekerja bersama mereka. Dari semua tawaran 
itu, tentu ada penawaran dan fasilitas yang lebih 
menguntungkan. Namun, ia tidak langsung memilih 
begitu saja. Bapak ini datang kepada Ps. Nita Setiawan 
dan minta didoakan supaya dapat memilih perusahaan 
yang Tuhan kehendaki baginya. Dengan kata lain, ia 
mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Kasih karunia 
Tuhan pun turun atas hidupnya. Sepuluh tahun jumlah 
pendapatannya di perusahaan yang lama, ia peroleh 
hanya dalam satu tahun di tempat yang baru. 
 
Sering kalinya, sadar atau tidak, kita hidup seperti 
sedang mengejar-ngejar berkat. Kita lupa, Tuhan 
pemberi berkat itu selalu ada di pihak anak-anak yang 
dikasihi-Nya. Kejarlah Tuhan terlebih dahulu. Libatkan 
Dia dalam segala keputusan dan tindakan kita. Saat 
Tuhan bertakhta dalam hidup kita, kemuliaan-Nya akan 
terbit atas kita dan berkat-berkat-Nya pun akan 
mengikuti setiap langkah hidup kita. Manifestasi 
kemuliaan-Nya akan mendatangkan kelimpahan dari 
seberang laut dan kita pun akan terheran-heran. Ya, di 
Tahun Kemuliaan Tuhan ini, Tuhan ingin mengangkat 
kepala-kepala yang tertunduk dan membuat kita 
berseri-seri atas keajaiban yang Dia lakukan dalam 
hidup kita. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
Ketika KEMULIAAN TUHAN TERBIT atas kita, kita tidak 
lagi akan mengejar berkat, tetapi berkat yang akan 
DATANG MENGEJAR kita. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah sikap Anda terhadap berkat selama 
ini?  

2. Mengapa ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita, 
berkat akan datang mengejar kita? 

3. Bagaimana Anda akan menyikapi berkat dalam 
hidup Anda mulai saat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang 
melimpah atas hidup kami. Tuhan, lebih dari berkat, 
bawalah kami dalam pengenalan akan Engkau yang 

lebih lagi. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu. 
Biarlah kemuliaan yang lebih lagi yang hendak Engkau 

nyatakan melalui kami boleh menjadi sarana untuk 
membawa banyak jiwa datang kepada-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 34-36 
Yohanes 19:1-22 



18 JANUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KEMULIAAN TUHAN YANG LEBIH LAGI 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 6:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 6:14 Ketika orang-orang itu melihat mujizat 
yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: "Dia ini 
adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam 
dunia." 
 
Di zaman perjanjian lama, kita dapat melihat 
manifestasi kuasa Allah dinyatakan begitu ajaib dari 
generasi ke generasi. Di zaman Elia diceritakan 
bagaimana api menyambar dari langit, membakar 
habis korban yang dipersembahankannya. Di zaman 
Salomo, Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan memenuhi 
bait Allah, sampai para imam tidak dapat memasuki 
rumah Tuhan. Manifestasi kuasa Allah juga dinyatakan 
melalui api yang turun dari langit, memakan habis 
korban bakaran dan korban-korban sembelihan, 
beberapa saat setelah Salomo selesai berdoa. Tanda-
tanda ajaib sebagai manifestasi kuasa Allah tidak hanya 
terjadi di zaman perjanjian lama, tetapi di zaman 



perjanjian baru, manifestasi kuasa Allah juga 
dinyatakan, bahkan lebih masif lagi. Mulai dari mujizat 
kesembuhan sampai mujizat lima roti dan dua ikan 
yang sangat fenomenal. Setiap mata yang memandang 
tidak bisa menyangkal bahwa Yesus adalah benar-
benar nabi yang datang ke dunia. 
 
Beberapa ribu tahun kemudian, manifestasi kuasa 
Allah yang sangat kuat, nyata, dan fenomenal juga 
masih terjadi. Seperti di Wales, Azusa Street, 
Pensacola, sampai Toronto Blessing di Kanada 
merupakan bukti bahwa apa yang terjadi di zaman dulu 
masih terjadi sampai detik ini. Bahkan lebih dahsyat, 
karena dampaknya sampai ke bangsa-bangsa.  
 
Kini giliran kita. Tuhan berkata  bahwa di tahun ini, 
kemuliaan-Nya yang lebih kuat, yang belum pernah 
terjadi sebelumnya akan Dia nyatakan. Orang-orang 
akan merasakan satu awan kemuliaan Tuhan yang 
amat pekat di setiap ibadah, kelompok sel, dan Pondok 
Daud, bahkan orang-orang di luar tempat ibadah dapat 
merasakan awan pekat tersebut. Dalam hadirat Tuhan 
yang kuat seperti itu, tidak mungkin orang bisa tetap 
tahan berdiri, semua akan tersungkur dan bersujud. 
Jadi, jangan pernah batasi manifestasi kemuliaan 
Tuhan. Jika kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan, tanda-
tanda yang sangat ajaib akan terjadi, sehingga jiwa-jiwa 
boleh disadarkan akan kebesaran dan kemuliaan 



Tuhan. Akhirnya, pertobatan massal terjadi dengan 
begitu dahsyat. 
 
RENUNGAN 
JANGAN PERNAH BATASI manifestasi kemuliaan 
Tuhan; jika kemuliaan Tuhan dinyatakan, TANDA-
TANDA YANG SANGAT AJAIB akan terjadi.  
 
APLIKASI 

1. Apa rhema Tuhan bagi gereja kita tahun ini? 
2. Sudahkah Anda percaya dan hidup dalam 

kemuliaan Tuhan yang lebih lagi? Mengapa 
demikian? 

3. Apa yang harus Anda antisipasi agar dapat melihat 
manifestasi kemuliaan Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kemuliaan Tuhan yang lebih 

lagi yang akan datang, yang Engkau janjikan atas 
hidup kami. Beri kami hati yang mudah percaya dan 

bisa melihat kebesaran kemuliaan-Mu, sehingga 
manifestasi kemulian Tuhan lebih lagi dinyatakan atas 

hidup kami. Tanda-tanda yang sangat ajaib boleh 
terjadi, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi-

Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 1-2 

Yohanes 19: 23-42 
 



19 JANUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MENGEJAR KEMULIAAN TUHAN DI SORGA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 5:1-11 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 5:1 Karena kami tahu, bahwa jika kemah 
tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah 
telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga 
bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang 
tidak dibuat oleh tangan manusia. 
 
Kirk Cameron tengah berada di puncak hidupnya. 
Sebagai bintang muda yang berperan dalam serial 
populer “Growing Pains”, ia digilai para remaja di 
Amerika. Ia pun sempat memenangkan berbagai 
penghargaan bergengsi. Selama hidupnya ia merasa 
tidak membutuhkan Tuhan. Namun, ia mulai 
mempertanyakan kehidupan setelah kematian dan 
makna hidup yang sesungguhnya. Ia merasa ada hal 
yang lebih besar daripada mencari setumpuk uang dan 
meraih banyak kesenangan hidup. Suatu hari, seorang 
teman mengajaknya ke  gereja. Di sanalah ia 
mendengarkan pesan Tuhan lewat khotbah hari itu, 



bahwa semua jawaban yang ia cari ada dalam Alkitab. 
Kirk pun mulai menyelidiki kekristenan.  
 
Tak lama kemudian, saat ia berusia 20 tahun, Kirk 
mulai mengalihkan hidupnya dari ketenaran pada 
kerohanian. Perubahannya ini sempat menjadi 
konfrontasi dan mengundang banyak kritikan, ia 
bahkan kehilangan popularitasnya, tetapi Kirk tetap 
berdiri teguh. Penginjil sekaligus aktor yang kemudian 
membintangi banyak film rohani ini berkata, "Bukan 
aku yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah 
menemukan aku. Tuhanlah yang membawa aku dalam 
kebenaran, yang mengubah jalan kebinasaan menjadi 
jalan kehidupan kekal."  
 
Benar, terlalu banyak hal di dunia ini yang menarik 
untuk diraih. Namun, di atas segala hal yang bisa 
didapatkan dalam hidup ini, ada satu hal yang terlebih 
penting dan yang bisa memuaskan hasrat kita, yaitu 
kemuliaan Tuhan di sorga. Kemuliaan Tuhan yang akan 
dinyatakan dalam kekekalan jauh melampaui segala 
sesuatu yang bisa terjadi dan kita alami di dunia. Dia 
akan mengaruniakan mahkota kemuliaan dan kita akan 
memerintah bersama-Nya dalam kerajaan 1.000 tahun. 
Karena itu, bukalah hati kita dan undang Tuhan masuk 
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Kepenuhan Kristus 
adalah jaminan kita beroleh segalanya, kemuliaan 
Tuhan di sorga, dan juga kemuliaan Tuhan di bumi ini. 



 
RENUNGAN 
LEBIH DARIPADA semua kemuliaan yang bisa kita 
terima di dunia ini, KEJARLAH KEMULIAAN TUHAN DI 
SORGA. 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan 
di sorga?  

2. Mengapa Anda perlu mengejar kemuliaan Tuhan 
di sorga? 

3. Bagaimana Anda bisa mengejar kemuliaan Tuhan 
di sorga? 

 

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

karunia dan kemuliaan yang Engkau curahkan atas 
hidup kami. Namun terlebih dari segala kemuliaan 

yang bisa kami terima di dunia ini, kami ingin mengejar 
kemuliaan-Mu yang lebih lagi di sorga kelak. Tuntunlah 

kami, sehingga terang kemuliaan-Mu yang Engkau 
nyatakan dalam hidup kami bisa membawa banyak 

jiwa dalam kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 3-5 
Yohanes 20 


