


20 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MASUK DALAM KEMULIAAN TUHAN YANG SEMAKIN 

BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 3:12-18 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 3:18 Dan kita semua mencerminkan 
kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak 
berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari 
Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi 
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang 
semakin besar. 
 
“Ketika usia kandungan saya lima bulan sampai saya 
melahirkan, saya harus hidup seorang diri. Suami saya 
dipenjara karena kasus narkoba, semua harta benda 
kami habis. Saya kos di tempat yang kecil, dan tidak 
ada yang bisa saya lakukan.Sampai suatu hari, ketika 
saya dan suami sungguh-sungguh bertobat dan 
kembali kepada Tuhan, serta berkomitmen untuk 
dengan setia melakukan apa yang menjadi bagian 
kami, maka Tuhan menyatakan pertolongan-Nya atas 
hidup kami. Tuhan angkat kami dari kemuliaan demi 
kemuliaan-Nya. Kami sekarang sudah memiliki usaha 



batik sendiri. Bahkan Tuhan memberkati kami untuk 
menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang di 
sekitar kami. Tuhan sungguh dahsyat, bahkan setiap 
berkat Tuhan yang boleh kami terima saat ini, jauh 
lebih besar dan luar biasa dari apa yang pernah kami 
miliki dulu.” 
 
Kesaksian singkat di atas adalah kesaksian Ibu Titis. Ia 
adalah salah satu jemaat di Keluarga Allah Solo yang 
dibawa Tuhan untuk mengalami kemuliaan demi 
kemuliaan Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya 
ketika ia mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan 
serta menyambut anugerah-Nya yang luar biasa. 
 
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau dengan 
sungguh menerima anugerah serta kemuliaan Tuhan 
atas hidupmu? Firman Tuhan hari ini menjelaskan 
kepada setiap kita, saat kita mau diubah oleh Tuhan 
dan semakin serupa dengan gambar-Nya, maka 
kemuliaan demi kemuliaan besar itu akan semakin 
nyata dalam hidup kita. Dan tahukah Anda, bahwa 
TUHAN INGIN MEMBAWA KITA KE DALAM 
KEMULIAANNYA YANG SEMAKIN BESAR LAGI di Tahun 
Kemuliaan Tuhan ini. Lalu bagaimana dengan Anda? 
Apakah Anda siap?! Tuhan Yesus memberkati. 
 
 
 



RENUNGAN 
Tuhan memiliki RENCANA YANG LUAR BIASA bagi kita 
semua, Dia ingin membawa kita ke dalam KEMULIAAN 
YANG SEMAKIN BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berjalan dalam rencana dan tujuan 

Tuhan atas hidupmu? 
2. Kemuliaan besar seperti apakah yang sudah Tuhan 

kerjakan atas hidupmu saat ini? 
3. Komitmen apakah yang akan Anda lakukan untuk 

mencapai kemuliaan demi kemuliaan besar yang 
Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus terima kasih untuk renungan firman-Mu 
hari ini. Sadarkan kami dan terus tuntun kami untuk 
berjalan dalam rencana dan tujuan Tuhan atas hidup 
kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima 
kasih karena kami ada di tangan yang benar, yaitu 
Engkau, Tuhan yang selalu membawa kami kepada 

kemuliaan demi kemuliaan-Mu yang besar. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 6-8 
Yohanes 21 



21 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGALAMI PERCEPATAN ILAHI DALAM HAL 

KEMULIAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:15-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum 
yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi 
bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan 
melaksanakannya dengan segera pada waktunya. 
 
Dibesarkan tanpa orangtua, Hannah Scott tumbuh 
menjadi seorang remaja yang penuh dengan 
kepahitan. Ditambah dengan penyakit asma yang 
dideritanya, ia sulit mewujudkan cita-cita menjadi 
seorang atlet pelari profesional. Hingga suatu ketika, ia 
menyadari bahwa Tuhan menyediakan kemuliaan 
besar baginya. Sejak saat itu, ia mengalami percepatan 
dalam hidupnya. Yang tadinya penuh dengan 
kepahitan, berubah menjadi orang yang mudah 
mengampuni, sehingga hubungannya dengan ayahnya 
pun dipulihkan. Yang tadinya cita-citanya terhambat 
karena penyakitnya, berubah drastis menjadi seorang 
pemenang lomba lari lintas negara. Inilah potongan 



cerita dari film “Overcomer”, yang sudah memberkati 
banyak orang.  
 
Hari ini, di tahun kemuliaan Tuhan ini, kita kembali 
diingatkan tentang janji-Nya yang tertulis dalam Yesaya 
60:22, bahwa Tuhan sendirilah yang akan membuat 
yang paling kecil menjadi besar, dan yang paling lemah 
menjadi kuat. Dia pun akan melaksanakannya dengan 
segera pada waktunya. Tanpa menunda-nundanya. 
Dalam firman ini terkandung sebuah janji bahwa meski 
saat ini kita merasa begitu tak berdaya, Tuhan akan 
segera melakukan percepatan dalam hidup kita. Tuhan 
juga ingin mengubah kemuliaan kecil yang kita miliki 
saat ini menjadi kemuliaan besar.  
 
Mungkin saat ini rumah tangga kita sedang kacau, mari 
tangkap firman Tuhan ini, Tuhan akan segera 
memulihkannya, bahkan akan menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Mungkin saat ini usaha kita sedang 
bangkrut, mari tangkap firman Tuhan ini, Tuhan akan 
segera memulihkannya, bahkan akan lebih sukses dari 
sebelumnya. Mungkin saat ini pelayanan kita sedang 
mundur, mari tangkap firman Tuhan ini, Tuhan akan 
segera memulihkannya bahkan akan lebih luar biasa 
dari sebelumnya. Jangan biarkan rhema firman hari ini 
berlalu begitu saja. Tangkap dan imani itu terjadi dalam 
hidup kita dan bersiaplah mengalami kemuliaan demi 
kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. 



RENUNGAN 
Tuhan sanggup mengadakan PERCEPATAN sehingga 
kemuliaan kecil diubahkan menjadi KEMULIAAN 
BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Apa percepatan yang saat ini Anda harapkan terjadi 

dalam hidup Anda? Sebutkan! 
2. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan mau 

mengadakan percepatan dengan segera dalam 
hidup Anda? 

3. Apa komitmen Anda agar terus menerus 
mengalami percepatan yang mengubah kemuliaan 
kecil menjadi kemuliaan besar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk kemuliaan besar 
yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Mulai hari ini 

kami mau perkatakan bahwa kami akan terus 
mengalami percepatan dari kemuliaan kecil menjadi 
kemuliaan besar dalam hidup kami bagi hormat dan 
kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 9-10 

Kisah Para Rasul 1 



22 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
NAIK LEVEL KEMULIAAN DALAM KESEHATAN 

 

BACAAN HARI INI 
Markus 1:40-45 
 

RHEMA HARI INI 
Markus 1:45 Tetapi orang itu pergi memberitakan 
peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, 
sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan 
masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-
tempat yang sepi; namun orang terus juga datang 
kepada-Nya dari segala penjuru. 
 
Penyakit kusta atau lepra adalah suatu penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang 
menyerang kulit, mata, hidung, dan saraf perifer. 
Penyakit ini menular dengan mudahnya melalui udara, 
seperti uap air pada waktu batuk dan bersin. Jika 
sampai kronis, penderita bisa mengalami penyakit ini 
bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya, sehingga 
penderita kusta sering kali dihindari oleh kebanyakan 
orang. 
 
Namun, tidak demikian dengan Tuhan Yesus ketika 
seorang kusta menghampiri dan berlutut minta 
kesembuhan dari-Nya. Tuhan Yesus tidak merasa jijik 



atau menghindar, tetapi Dia justru mengulurkan 
tangan-Nya dan menjamah orang kusta tersebut, 
hingga kesembuhan terjadi. Orang kusta yang tadinya 
dihindari orang, kini naik level karena sudah 
disembuhkan. Dengan penuh keberanian ia 
menceritakan apa yang sudah dialaminya kepada 
banyak orang. Pemulihan kesehatan yang sudah 
diterima, membuatnya tidak bisa berdiam diri. Berita 
mujizat kesembuhan yang sudah dilakukan Tuhan 
Yesus waktu itu pun tersebar luas. 
 
Bisa jadi, saat ini kita juga sedang berjuang dengan 
masalah kesehatan kita. Kita mengalami sakit yang 
tidak kunjung sembuh. Namun, percayalah, masih ada 
Tuhan dan harapan itu masih ada. Tuhan Yesus 
sanggup menyembuhkan segala sakit-penyakit kita, 
seberat apa pun itu. Dokter boleh angkat tangan, 
tetapi Tuhan tidak pernah menyerah karena sakit-
penyakit kita. Dia sangat rindu memberikan 
kesembuhan kepada kita. Ketahuilah, tidak ada 
kemuliaan dalam sakit-penyakit, sehingga Dia pasti 
akan menyembuhkan kita dari segala sakit fisik kita. 
Seperti rhema tahun ini, yaitu tahun kemuliaan, maka 
Tuhan tidak akan membiarkan kita terus hidup dalam 
kesakitan. Akan tetapi, Dia akan membawa kita dari 
kemuliaan kepada kemuliaan dengan membawa kita 
naik level kemuliaan dalam kesehatan dengan 
memberikan kesembuhan bahkan kesehatan ilahi pada 



kita. Oleh karena itu, setelah kesembuhan kita terima, 
berikanlah kesaksian dan bergeraklah doakan orang 
sakit, agar mereka juga bisa disembuhkan seperti kita. 
(LEW) 
 

RENUNGAN 
Tuhan akan membawa kita NAIK LEVEL KEMULIAAN 
dalam KESEHATAN, sebab TIDAK ADA YANG MULIA 
dalam SAKIT-PENYAKIT. 
 

APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang bergumul dengan 

masalah kesehatan? Ceritakan! 
2. Apa yang Anda lakukan agar Anda mengalami 

kesembuhan? 
3. Sebutkan komitmen Anda setelah mengalami 

kesembuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Engkau masih 
mengizinkan kami mengalami sakit-penyakit. Kami 

percaya, melalu sakit kami, Engkau akan menyatakan 
mujizat-Mu dan Engkau akan membawa kami naik 
level kemuliaan dalam kesehatan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 1-3 

Kisah Para Rasul 2:1-21 



23 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TIDAK ADA KEMULIAAN DALAM KEMISKINAN 

 

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, 
 
Lahir dalam kemiskinan. Itulah awal kehidupan Lily 
Jusuf. Penghasilan kedua orangtuanya jauh dari kata 
cukup. Mereka tinggal di rumah bambu yang 
menyerupai gubuk reyot dan sering kali tidak bisa 
makan. Saat Lily SMP, keadaan ekonomi keluarganya 
makin merosot, tetapi di saat itulah ia diajak temannya 
ke gereja dan ia mulai mengenal Tuhan. Tuhan pun 
mulai menyertai hidupnya. Selepas SMA, ia mulai 
bekerja dan beberapa tahun kemudian berumah 
tangga. Awalnya penghasilan Lily dan suaminya juga 
tidak seberapa. Namun keadaan mereka mulai berubah 
ketika mereka mulai mengelola toko komputer. Mulai 
dari sanalah berkat-berkat Tuhan mulai tercurah atas 
mereka. Kios mereka bertambah satu per satu dan 
mereka bisa menyicil rumah.  



Tidak berhenti di situ, ketika Lily dan suaminya 
mencoba banting setir ke dunia properti, tingkap-
tingkap langit sungguh terbuka atas mereka, sehingga 
mereka bisa membeli rumah mewah di kawasan Danau 
Sunter. Meski kini berkelimpahan, Lily dan suaminya 
tidak terlena dalam kemewahan. Kalau sebelumnya 
mereka suka membantu orang bahkan dalam 
kekurangan mereka sendiri, kini mereka ingin 
membangun yayasan untuk membantu orang miskin 
dan anak-anak jalanan. Mereka sadar, semua harta 
yang mereka miliki hanyalah titipan Tuhan untuk dapat 
menjadi berkat. Buktinya, semakin mereka memberi 
dan melayani Tuhan lebih lagi, berkat Tuhan tidak 
pernah berkurang, malah semakin berlimpah. 
 
Satu hal yang perlu kita sadari, Tuhan sangat ingin 
memberkati anak-anak-Nya dan membawa kita dari 
kemuliaan pada kemuliaan. Namun semua itu bukan 
untuk memuaskan keinginan hati kita semata, sebab 
semua itu Tuhan berikan agar kita bisa memberkati 
banyak orang. Tuhan tidak ingin kita menggenggam 
tangan kita terhadap orang-orang miskin dan 
membutuhkan di sekitar kita, Dia ingin kita 
mengulurkan tangan kita sebagai agen berkat-Nya. 
Dengan cara itulah, Tuhan memakai kita untuk 
menyatakan kemuliaan-Nya kepada banyak orang. 
 
 



RENUNGAN 
TIDAK ADA KEMULIAAN dalam KEMISKINAN dan 
KEKURANGAN, karena itu kemiskinan TIDAKLAH 
IDENTIK dengan kerohanian. 
 
APLIKASI 
1. Apakah pandangan Anda mengenai kemiskinan dan 

kekurangan selama ini? 
2. Mengapa kemiskinan tidak identik dengan 

kerohanian? 
3. Bagaimana Anda akan menyediakan diri sebagai 

agen berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk senantiasa 

percaya Engkau memberkati kami, sehingga kami tidak 
hidup dalam kemiskinan. Engkau akan membawa kami 
dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kekurangan pada 

kecukupan dan pada kelimpahan. Ini kami Tuhan, 
pakailah kami untuk memberkati orang banyak dan 

membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 4-6 
Kisah Para Rasul 2:22-47 



24 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEMERDEKAAN SEJATI DARI SEGALA BENTUK 

BELENGGU HIDUP 
 

BACAAN HARI INI 
Lukas 8:26-39 
 

RHEMA HARI INI 
Lukas 8:27 Setelah Yesus naik ke darat, datanglah 
seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia; orang itu 
dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak 
berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi 
dalam pekuburan. 
 
Hidup Ferry jauh dari kekurangan. Keuangannya sangat 
baik sehingga ia bisa mencukupi keluarganya. Namun, 
ia sangat dekat dengan jerat narkoba. Ketertarikannya 
terhadap narkotika membuat dirinya menjadi sosok 
yang egois. Suatu saat, ia tertangkap dan dihukum 
penjara lima tahun. Dalam kerasnya kehidupan rutan, 
ia bertemu dengan seorang tahanan yang dihukum 
selama empat belas tahun. Meski ia mendapatkan 
masa tahanan yang panjang, ia tampak selalu 
bergembira. Saat Ferry menanyakan alasannya, orang 
itu menyodorkan sebuah Alkitab dan menyuruhnya 
membacanya. Itulah titik awal perubahan hidup Ferry. 
Ia menjadi semakin dekat dengan firman dan mengenal 



Tuhan secara pribadi. Meski ia dipenjara, tetapi hatinya 
terasa bebas. Segala beban, ketakutan, dan 
kekuatirannya seolah-olah terangkat. Setelah 
dibebaskan, Ferry pun membawa seluruh keluarganya 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 
 
Tidak seperti Ferry, mungkin kita hidup bebas di luar 
kurungan penjara. Namun, berapa banyak dari kita 
yang hidupnya seolah-olah terbelenggu? Kita seolah 
tak bisa terlepas dari berbagai kebiasaan buruk, atau 
kita hidup dalam dosa dan kecanduan tertentu, bahkan 
terikat kuasa kegelapan. Kita sadar bahwa cara hidup 
kita salah, tetapi setiap kali kita ingin memperbaikinya, 
kita malah terjatuh dan terjatuh lagi.  
 
Kabar baiknya, tidak ada belenggu yang tidak bisa 
dilepaskan oleh Yesus. Dalam bacaan hari ini, kita 
menemukan seorang laki-laki yang dirasuki banyak 
setan yang memanggil diri mereka Legion. Legion 
adalah sebutan pasukan romawi yang jumlahnya 
antara 3.000 s/d 6.000 tentara. Tak terbayangkan 
betapa besar dan kuatnya kuasa gelap yang mengikat 
pria tersebut, tetapi di hadapan Yesus, mereka 
bertekuk lutut kalah dan terpaksa melepaskannya. Ya, 
saat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, 
Dia akan membawa terang-Nya yang ajaib dan 
mengusir segala kegelapan hidup kita. Saat itulah kita 
dimerdekakan dari segala keterikatan. Bahkan Tuhan 



mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita 
dapat mengalami kemuliaan pada kemuliaan. 
 
RENUNGAN 
Saat kita MENERIMA YESUS, Roh Allah akan 
MEMERDEKAKAN kita dari segala BELENGGU DOSA 
dan KUASA KEGELAPAN.  
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda masih belum merdeka dari 

belenggu dosa dan kuasa gelap? Belenggu apakah 
itu? 

2. Jika belum, hal apa yang sekiranya menjadi alasan 
Anda untuk belum merdeka dari dosa? 

3. Apa komitmen Anda untuk bisa merdeka dari dosa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih atas segala yang Kau berikan 

kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami 
mau menerima Roh-mu yang mampu memerdekakan 
kami dari segala belenggu dosa dan juga kuasa gelap 

yang menjerat kami. Kuduskanlah kami dan jauhkanlah 
kami dari dosa-dosa yang sudah kami perbuat di masa 
lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 7-9 
Kisah Para Rasul 3 



25 JANUARI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SALAH SATU KUNCI MENGALAMI FROM GLORY TO 
GLORY 

 

BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 4:9-10 
 

RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel, 
katanya: Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-
limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya 
tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari 
pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa 
aku!” Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 
 

Pernahkah Anda mendengar nama Jendi Panggabean? 
Jendi terlahir dengan dua kaki. Namun, ia mengalami 
kecelakaan di usia 11 tahun yang membuatnya 
kehilangan salah satu kakinya. Kaki kiri Jendi harus 
diamputasi mulai dari pangkal paha dan kemudian 
mengenakan kaki palsu. Dalam kondisi yang kurang 
sempurna, orangtua Jendi semakin hari semakin cemas 
akan masa depan anak mereka. Namun, berbeda 
dengan Jendi sendiri, ia tidak mau terlalu larut dalam 
keterpurukan, Jendi justru termotivasi lebih lagi untuk 
memberikan yang terbaik untuk dirinya juga orang-
orang di sekitarnya. Melalui hobinya, yaitu berenang, 



Jendi berhasil menyabet mendali emas pada SEA 
GAMES 2017 di Malaysia dan sekarang ia menjadi PNS 
di salah satu instansi pemerintahan. 
 

Kisah Jendi tidak jauh berbeda dengan kisah Yabes 
dalam Alkitab. Yabes sendiri mengalami pergumulan 
dan pengalaman menyakitkan dalam hidupnya. Bahkan 
arti nama Yabes sendiri adalah rasa sakit. Namun, di 
balik itu semua, Yabes memiliki iman yang kokoh yang 
membuatnya memiliki rasa haus yang besar untuk 
menerima berkat yang lebih besar lagi dari Tuhan. 
Tanpa ragu, Yabes mengajukan doa yang sangat berani 
dan tidak biasa pada zamannya. 
 

Dalam isi doa Yabes, ia berkata, “Tuhan, kiranya 
Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah.” 
Yabes dengan berani meminta hal besar untuk 
hidupnya, ia memiliki kehausan yang besar untuk 
menerima yang lebih baik sehingga dia berani meminta 
hal itu kepada Tuhan. Baik Jendi maupun Yabes, 
keduanya sama-sama memiliki kehausan yang besar 
untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. 
Begitupun dengan kita, jika kita rindu mengalami 
kemuliaan dari kemuliaan dalam hidup kita, betapa 
perlunya kita memiliki rasa haus yang besar untuk 
memiliki kehidupan yang lebih baik dalam segala aspek 
dan berani berkomitmen untuk berubah. Saat itulah, 
Tahun Kemuliaan Tuhan akan tergenapi dalam hidup 
kita. 
 



RENUNGAN 
Rahasia mengalami DARI KEMULIAAN PADA 
KEMULIAAN adalah KEHAUSAN BESAR untuk LEBIH 
LAGI. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kehausan yang lebih lagi 

untuk mengalami perubahan dalam hidup Anda? 
2. Dalam aspek hidup apa yang Anda inginkan ada 

suatu perubahan besar yang lebih baik? 
3. Perubahan apa yang harus Anda lakukan untuk 

dapat mengalami perningkatan dari kemuliaan 
pada kemuliaan? 

 

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

saat ini semua karena kemurahan-Mu. Kami rindu 
hidup kami mengalami dari kemuliaan pada kemuliaan 
yang baru. Ajar kami untuk bisa berubah menjadi lebih 

baik dan memiliki kehausan yang besar untuk hidup 
yang lebih baik apa pun kondisi kami saat ini. Terima 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 10-11 

Kisah Para Rasul 4:1-21 



26 JANUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
 RAHASIA DARI KEMULIAAN PADA KEMULIAAN 

 

BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:22-25 
 

RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang 
sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, 
dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya 
mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-
sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh 
perbuatannya. 
 

Sejak kecil, Andy dan Vina sama-sama ingin menjadi 
pengusaha sukses. Mereka pun masuk ke sekolah 
bisnis dan mempelajari teori-teori yang ada. Tidak lupa 
mereka selalu mengamati kiat sukses dari para 
pengusaha yang terbukti keberhasilannya. Namun, 
sementara Andy menyusun rencananya dengan hati-
hati, Vina sudah mulai mencoba membuka bisnis kecil-
kecilan, bahkan sebelum mereka lulus. Di saat mereka 
menyelesaikan pendidikan mereka, Vina telah gagal 
berkali-kali dan Andy masih belum ingin memulai 
rencananya. Ia memilih untuk bekerja di perusahaan 
besar terlebih dahulu. Bertahun-tahun berlalu, entah 
sudah berapa kali Vina jatuh bangun dan beralih bisnis, 
tetapi akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. 



Usahanya bukan hanya stabil, tetapi berkembang 
pesat. Merek dagangnya dikenal luas di kalangan anak 
muda dan banyak orang berlomba-lomba membeli izin 
franchise darinya. Sedangkan Andy, ia masih saja terus 
bermimpi tanpa pernah melakukan langkah nyata. 
 

Sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang tidak ingin 
hidupnya Tuhan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan? 
Tuhan pun sudah menyediakan kunci rahasia hidup 
dalam kemuliaan-Nya di dalam Alkitab. Namun, semua 
itu hanya akan menjadi sekedar teori saat kita tidak 
berani melangkah.  
 

Hal inilah yang ditekankan oleh rhema firman hari ini. 
Tuhan tidak ingin kita hanya bertekun dalam firman-
Nya, mengetahui banyak rahasia dan janji yang 
terkandung dalamnya, tetapi kemudian tidak 
melakukan apa-apa. Bahkan, jangan hanya melakukan 
firman saja, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. 
Tak peduli apa yang kita lakukan tak terlihat hasilnya, 
tetaplah berpegang pada firman-Nya dan konsisten 
melakukannya. Sebab, hanya ketika itulah, perbuatan 
kita akan membuahkan hasil yang manis. Akhirnya, 
bukan hanya membuat kita berbahagia, tetapi juga 
membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Itulah yang akan 
menyenangkan hati Tuhan dan membuat favor-Nya 
turun atas kita, sehingga Dia membawa kita dari 
kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. 
(MV.L) 



RENUNGAN 
Pelajarilah RAHASIA KEMULIAAN dalam firman Tuhan 
dan LAKUKANLAH, maka Tuhan akan membawa kita 
DARI KEMULIAAN PADA KEMULIAAN. 
 

APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu menjadi pelaku firman untuk 

dapat dibawa Tuhan dari kemuliaan pada 
kemuliaan? 

2. Apa sajakah hal yang selama ini menghalangi Anda 
untuk menjadi pelaku firman? 

3. Bagaimana Anda dapat mempelajari firman dan 
melakukannya? 

 

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

selalu tersedia bagi kami. Kami percaya, Engkaulah 
Bapa yang baik, yang tidak ingin anak-anak-Nya hidup 
dalam kegagalan, tetapi mengalami keberhasilan serta 

kemuliaan. Tidak masalah bila kekuatan kami tidak 
seberapa, biarlah dalam kelemahan kami, kuasa-Mu 
menjadi semakin nyata, dan terang kemuliaan-Mu 

bersinar semakin besar. Agar orang-orang yang 
melihat hidup kami menyadari bahwa apa yang kami 

alami hanya bisa terjadi karena campur tangan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 12-13 

Kisah Para Rasul 22:23-47 


