


03 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
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. 
 
Arise and shine! Bangkit dan jadilah terang! Mungkin 
kita sudah mendengar dua kata ini puluhan, bahkan 
ratusan kali selama kita membaca kitab suci, dan tidak 
ada sesuatu yang spesial terjadi di hidup kita. Tetapi 
kali ini, mari buka hati, percaya, tangkap, dan 
peganglah kuat-kuat janji firman Tuhan di tahun ini. 
Kali ini Yesaya 60 adalah sungguh-sungguh rhema 
Tuhan untuk kita. Inilah masanya. Inilah waktunya 
penggenapan Yesaya 60. Inilah kairos Tuhan untuk 
Bangsa Indonesia, untuk gereja kita, dan untuk hidup 
kita pribadi lepas pribadi. 
 
Jangan ada lagi yang berkata bahwa saya ini orang yang 
tidak berarti, tidak berguna, dan tidak bisa apa-apa. 
Asal kita mau, Tuhan akan perlengkapi kita seperti Dia 



perlengkapi Musa. Seorang yang tidak petah lidahnya 
(kel. 6:11), Tuhan buat jadi pembawa lawatan bagi 
bangsa Israel dari perbudakan raja Mesir. Sadarilah, 
kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata 
Tuhan. Kita adalah penggenap Yesaya 60. Saat 
Nubuatan mengenai Yesaya 60 dinyatakan melalui nabi 
Yesaya ribuan tahun lalu, wajah kita sudah ada dalam 
pikiran dan imajinasi Tuhan. Betapa dahsyatnya 
panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita sudah diciptakan 
Tuhan untuk menjadi pengukir sejarah, untuk menjadi 
pembawa lawatan di akhir zaman.  
 
Agar janji-janji Tuhan yang dahsyat dalam Yesaya 60 
tergenapi dalam hidup kita, kuncinya bangkit dan 
menjadi teranglah, sebab terang kita datang, dan 
kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Buka hati dan 
terimalah rhema Yesaya 60:1 dengan segenap hati, dan 
kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka perjanjian 
berkat sepenuhnya menjadi milik kita, kota-kota 
menjadi milik kita, Bangsa Indonesia menjadi milik kita, 
bahkan bangsa-bangsa Tuhan berikan pada kita. Arise 
and shine! Bangkit dan jadilah terang! 
 
RENUNGAN 
Agar JANJI-JANJI TUHAN yang dahsyat dalam Yesaya 
60 TERGENAPI dalam hidup kita, kita harus BANGKIT 
dan MENJADI TERANG. 
 



APLIKASI 
1. Apa rhema dan kunci yang Tuhan berikan atas 

hidup Anda tahun ini untuk menuai perjanjian 
berkat Tuhan? 

2. Apa visi misi Anda di tahun ini, supaya 
penggenapan janji Tuhan sungguh-sungguh 
dinyatakan dalam hidup Anda, kota Anda, dan atas 
Bangsa Indonesia? 

3. Bagaimana Anda bisa bangkit untuk menjadi 
terang Tuhan bagi sekeliling Anda?  

 

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

nyatakan atas kami. Betapa ajaib dan dahsyat-Nya 
Engkau Tuhan. Hati kami bergelora atas rhema Yesaya 
60 yang Engkau nyatakan atas kami. Kami mau bangkit 
dan menjadi terang. Sebab kami percaya bahwa terang 
Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit 

atas kami. Kami mau bangkit menjadi pembawa 
lawatan bagi kota-kota, bagi bangsa Indonesia, 

bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia. Kami percaya 
perjanjian berkat, lawatan terdahsyat jadi milik kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 8-10 

Kisah Para Rasul 8:26-40 



04 FEBRUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

MENJADI TERANG DALAM KEUANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 8:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 8:18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, 
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang 
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, seperti sekarang ini. 
 
Suatu hari, Pak Dedi menyuruh anaknya, Leni, untuk 
membantunya menyuci mobil. Ia mengatakan kalau 
Leni melakukannya, maka ia akan memberikan 
maninan sebagai hadiah. Dengan semangat, Leni pun 
melangkahkan kaki ke garasi dan membantu ayahnya 
menyuci mobil. Setelah mobil selesai dicuci, Pak Dedi 
pun memberikan hadiah mainan yang dijanjikannya 
kepada anaknya. Tentu saja Leni sangat bergembira 
menerimanya, dan sesegera mungkin ia mengajak 
adiknya bermain bersama dengan mainan barunya itu. 
 



Dari cerita singkat di atas, kita mengetahui bahwa Leni 
mendapatkan mainan baru karena Leni taat dan 
melakukan bagiannya untuk membantu ayahnya 
mencuci mobil. Namun, apabila kita mengamati lebih 
jeli lagi, bukan hanya karena Leni taat sajalah ia 
memperoleh mainan tersebut. Melainkan karena 
ayahnya yang terlebih dahulu berinisiatif memberikan 
hadiah kepada anaknya. Ya, sejak semula Pak Dedi-lah 
yang telah menetapkan perjanjian tersebut. Bahwa 
akan ada mainan yang diberikan kepada Leni sebagai 
hadiah atas ketaatannya. 
 
Ilustrasi ini juga menggambarkan sifat perjanjian antara 
kita dengan Bapa. Allah berjanji memberikan berkat 
kepada kita, anak-anaknya, selama kita taat dalam 
melakukan bagian kita. Namun, sadarilah bahwa ketika 
kita menerima berkat dari perjanjian yang sudah 
diikrarkan, itu semua bukan karena semata-mata hasil 
dari ketaatan kita saja. Akan tetapi, anugerah Allah-lah 
yang dari semula menjadi alasan utama perjanjian 
berkat itu diadakan. Karena Allah ingin kita menjadi 
terang dalam keuangan, maka ia memberkati kita. 
Sehingga kita bisa dipakai menjadi perpanjangan 
tangan-Nya untuk memancarkan kemuliaan Allah. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Kalau kita ingin menjadi TERANG DALAM KEUANGAN, 
kita harus BANGKIT MELAKUKAN bagian kita dalam 
PERJANJIAN BERKAT yang diikrarkan Tuhan. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda menjadi terang dalam keuangan? 
2. Menurut Anda, untuk apakah Tuhan mengadakan 

perjanjian berkat dengan manusia? 
3. Apa yang sekiranya menjadi bagian untuk kita 

lakukan dalam perjanjian berkat dengan Tuhan? 
Tuliskanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk taat melakukan 
bagian kami dalam perjanjian berkat yang telah 

diikrarkan. Kami mau bangkit menjadi terang dalam 
keuangan, agar kami pun dapat menjadi berkat bagi 
orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui hidup 

kami, kemuliaan Tuhan boleh terpancar keluar. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 11-13  
Kisah Para Rasul 9:1-21 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

KEHILANGAN BERKAT KARENA KETIDAKTAHUAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 28:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 28:1-2a "Jika engkau baik-baik mendengarkan 
suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia 
segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu 
pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan 
mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi 
bagianmu 
 
Ada seorang pemuda yang memenangkan tiket 
berlayar di kapal pesiar yang sangat mewah. Ia pun 
boleh menikmati semua fasilitas yang ada kapal itu. 
Ketika pemuda itu ada di kamar yang disediakan 
baginya, ia sangat terkagum-kagum. Berbagai fasilitas 
di dalam kamar yang mewah membuatnya gembira 
dan merasa sangat beruntung. Kemudian ia pun 
berjalan-jalan ke luar. Ia melihat ternyata ada banyak 
fasilitas lain seperti bar dan restoran. Namun ia ragu, 



apakah tiket gratis miliknya juga artinya ia bebas 
menggunakan semua fasilitas selain di kamarnya?  
 
Liburan menyenangkan perlahan berubah menjadi 
situasi yang tidak nyaman, bahkan membuatnya 
menderita. Ia merasa sangat lapar, tetapi tidak 
mungkin ia mampu membayar makanan yang pastinya 
mahal di restoran itu. Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba 
ada seorang bapak yang menghampirinya dan 
menanyakan mengapa ia tidak masuk dan ikut makan. 
Setelah menceritakan apa yang di asumsikan oleh 
pikirannya sendiri, bapak itu tertawa sambil berkata, 
"Ketahuilah, tiket yang kau dapatkan itu sudah 
menjamin semua fasilitas yang ada di kapal ini. Kau 
bebas menikmati apa saja yang disedikan disini. Mari, 
masuklah ke dalam dan nikmatilah." Mendengar hal 
itu, pemuda itu langsung menangis menyesali 
kebodohannya, karena tiket yang ia miliki hanya 
berlaku sampai besok. Artinya, ia sudah melewatkan 
banyak hal baik yang sudah tersedia baginya.  
 
Sadarkah bahwa kita pun bisa mengalami hal yang 
sama. Ketika tiket sebagai anak Allah itu sudah kita 
miliki, bukankah itu artinya kita juga memiliki semua 
berkat yang menjadi hak seorang anak Allah? Namun, 
sering kali ketidaktahuan menghalangi kita untuk 
mendapatkan dan menikmati semuanya. Karena itu, 
penting bagi kita untuk lebih dan lebih lagi menggali 



apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran dan 
perjanjian-Nya, supaya kita tidak kehilangan hal-hal 
dahsyat yang sudah tersedia bagi kita, BAHKAN 
KEHILANGAN JANJI-JANJI TUHAN YANG BESAR. Amin! 
(L.A.) 
 
RENUNGAN 
LEVEL PENGERTIAN kita terhadap PERJANJIAN BERKAT 
ALLAH menentukan BESARNYA BERKAT yang kita 
dapatkan. 
 
APLIKASI 

1. Dalam aspek hidup apakah Anda merasa belum 
berkemenangan? Menurut Anda, mengapa hal itu 
terjadi? 

2. Sudahkah Anda meminta rhema dan menggali 
lebih lagi kebenaran Tuhan tentang aspek hidup 
Anda yang belum berkemenangan itu? 

3. Rhema apakah yang Anda dapatkan dan komitmen 
apa yang akan Anda lakukan, supaya Anda 
semakin memahami kebenaran Tuhan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemuliaan yang 
sudah datang dalam hidup kami. Ajari kami dan 

berikan kekuatan kepada kami, ya Tuhan, supaya kami 
mau terus berjuang mencari kebenaran-Mu lebih lagi. 
Karena kebenaran itulah yang akan membawa kami 



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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 14-16 
Kisah Para Rasul 9:22-43 



06 FEBRUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

HIDUP DALAM KEBENARAN TOTAL 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 1:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 1:8 Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: 
"Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? 
Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang 
demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan 
menjauhi kejahatan." 
 
Hidup yang diberkati Tuhan secara melimpah, tentu 
merupakan keinginan setiap orang. Namun masih 
banyak anak-anak Tuhan yang belum mengalami 
terobosan dalam hal keuangan. Padahal mereka adalah 
orang-orang yang baik, rajin beribadah, bahkan terlibat 
pelayanan di gereja. Hal ini tentu menimbulkan 
berbagai pertanyaan dan keraguan tentang kebenaran 
firman berkat. Namun, sebelum rasa kecewa 
meruntuhkan iman kita, ada baiknya kita bercermin 
pada kisah Ayub. 
 



Apa yang membuatnya begitu istimewa di mata Tuhan, 
sampai-sampai hanya Ayub-lah satu-satunya tokoh 
Alkitab yang dibangga-banggakan Tuhan di hadapan 
iblis? Tiada seorang pun di bumi yang demikian saleh 
dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi 
kejahatan, demikian Tuhan memuji-muji Ayub. Hal itu 
tak lain karena kesalehan Ayub, yang bukan sekedar 
tekun menjalankan ibadah dan tata caranya, tetapi 
juga selalu menjaga hubungan pribadinya dengan 
Tuhan. Karena kenal baik siapa Tuhannya, dalam 
kedukaan dan ketidakmengertiannya ketika harus 
kehilangan semua harta benda dan anak-anaknya 
sekaligus, Ayub tetap memuji Tuhan (Ayb 1:21). Tak 
heran Tuhan begitu bermurah hati dan memberi Ayub 
berkat yang sangat melimpah. 
 
Jika kita bisa mengambil hati Tuhan seperti Ayub, maka 
berkat yang sama juga akan dilimpahkan kepada kita. 
Oleh sebab itu, bangkitlah dari keraguan, berani 
membuat perjanjian dengan Allah dan hidup dalam 
kebenaran total dalam hati dan setiap perbuatan kita. 
Bersihkan motivasi dan bangun hubungan dengan 
Tuhan sehingga kita betul-betul mengenal-Nya. Bukan 
dari kata orang, tetapi miliki pengalaman pribadi 
bersama Tuhan. Buat hati Tuhan terkesan, jadikan diri 
kita anak-anak kesayangan dan kebanggaan-Nya, maka  
Dia akan mengangkat kita menjadi tanda ajaib dan 
terang keuangan bagi generasi kita. (PF) 



 
RENUNGAN 
Kalau kita mau BANGKIT dan menjadi TERANG DALAM 
KEUANGAN, hal pertama yang harus kita lakukan 
adalah hidup dalam KEBENARAN TOTAL. 
 
APLIKASI 

1. Apa arti kesalehan bagi Anda selama ini? Sudahkah 
Anda memiliki kualitas hati seperti Ayub?  

2. Bagaimana hubungan pribadi Anda dengan Tuhan 
selama ini? Sudahkah Anda sungguh-sungguh 
mengenal Tuhan kita? 

3. Apa komitmen Anda untuk lebih membangun 
hubungan dengan Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembukaan-Mu pada 

hari ini. Ampuni kami yang kurang mengenal-Mu, 
sehingga kami sering kali mengeluh dan meragukan 

Engkau. Kami ingin meneladani Ayub yang selalu hidup 
dalam kebenaran. Tolong ajar dan bimbing kami, agar 

kami bisa  menjadi anak-anak yang bisa Kau 
banggakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 17-19 

Kisah Para Rasul 10:1-23 



07 FEBRUARI 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

PENGHALANG BERKAT ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 6:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 6:7 Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-
Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu 
juga yang akan dituainya. 
 
Tomo adalah seorang anak muda yang punya banyak 
keinginan dan impian. Sehari-harinya ia bekerja 
menjaga kios seluler kecil di sebuah kota. Sebenarnya, 
Tomo bukannya tidak berdoa meminta pekerjaan yang 
lebih baik kepada Tuhan. Ia sudah sering berdoa 
meminta agar kehidupan ekonominya membaik. Ia 
juga rindu memiliki pasangan hidup seperti teman-
temannya yang lain. Akan tetapi, doanya seolah-olah 
tidak dijawab oleh Tuhan dan kehidupannya hanya 
begitu-begitu saja. 
 
Meskipun sering ke gereja dan berdoa, ternyata Tomo 
masih memiliki kebiasaan merokok. Sedari SMA ia 
sudah merokok dan tidak sadar ia sedang 



berkompromi atas dosa yang dianggapnya kecil itu. 
Hingga suatu kali, seorang teman mengingatkan bahwa 
tubuhnya adalah bait Allah yang harus ia jaga 
kekudusannya. Tomo pun memutuskan untuk berhenti 
merokok. Tak butuh waktu lama, beberapa tawaran 
pekerjaan mulai mendatanginya. Lalu ia mulai 
berkenalan dengan seorang gadis yang kemudian 
menjadi istrinya. Singkat cerita, kehidupan ekonomi 
Tomo membaik dan diberkati Tuhan. Ia juga dipakai 
Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bersama dengan 
istrinya.  
 
Terkadang, kita mungkin tidak menyadari apa yang 
menjadi kenikmatan dunia yang ternyata adalah dosa. 
Kita begitu terlena dan menganggapnya hanya sebuah 
kebiasaan saja. Ketahuilah, selama kita masih 
menikmati dosa, kita tidak bisa menikmati berkat Allah. 
Berkat Allah dikhususkan hanya untuk orang benar. 
Berkat Allah hanya diistimewakan untuk orang saleh 
dan jujur. Berkat Allah hanya diperintahkan datang 
pada orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi 
kejahatan. Selama kita masih dikuasai oleh dosa, 
semua doa dan persembahan kita kepada Tuhan 
menjadi sia-sia dan tidak ada artinya di hadapan Allah. 
Seolah-olah firman Tuhan salah dan tidak berkuasa, 
padahal kita sendiri yang menyebabkan berkat Allah 
tidak mungkin datang dalam hidup kita. Oleh karena 
itu, tinggalkan dosa yang memisahkan kita dengan 



Allah. Ketika kita meninggalkan dosa, kita akan menjadi 
anak kesayangan-Nya dan Tuhan berkenan 
melimpahkan berkat-Nya yang besar dalam hidup kita. 
Teruslah hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. 
(LEW) 
 
RENUNGAN 
SELAMA kita masih menikmati dosa, kita TIDAK BISA 
menikmati berkat Allah. 
 
APLIKASI 

1. Dosa apakah yang saat ini masih Anda nikmati dan 
Anda belum bisa melepaskannya? 

2. Mengapa Anda masih berkutat dengan dosa 
tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar bisa terlepas 
dari dosa-dosa tersebut agar bisa menikmati 
berkat Allah? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami masih sering 

melakukan dosa-dosa yang sama dalam hidup ini. Kami 
mau bertobat dan terlepas dari semua dosa-dosa ini 

agar kami bisa menikmati berkat-berkat dari-Mu. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 20-21 

Kisah Para Rasul 10:24-48 



08 FEBRUARI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

HATI YANG DIMURNIKAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 23:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 23:10 Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya 
Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. 
 
“Tuhan, aku sungguh tidak mengerti,” seru Sella dalam 
doanya. Setahun belakangan ini, ia kehilangan 
pekerjaan, rumah tangganya goncang, dan ia sempat 
jatuh sakit. Ketika seorang teman mengajaknya usaha 
bersama, ia merasa Tuhan mulai membuka jalannya. 
Namun, saat proyek pertama mereka hampir selesai, 
terjadi masalah besar dan teman Sella menjadikannya 
tameng untuk melindungi nama baiknya sendiri. Tanpa 
bisa berbuat apa-apa, Sella hanya bisa menerimanya. 
Seiring waktu, ia pun mengamati bagaimana hidup 
temannya itu seolah-olah begitu terberkati. Ia selalu 
mendapatkan apa pun yang ia inginkan. Padahal Sella 
tahu bagaimana temannya suka berbelok-belok dan 
memutarbalikkan kebenaran. Sedangkan Sella yang 



selalu berusaha berbuat benar sesuai firman, hidupnya 
malah penuh derai air mata. 
 
Ayub pun pernah merasakan hal yang sama. Sepanjang 
hidupnya, ia tidak pernah menyimpang dari jalan 
Tuhan, tetapi begitu banyak kemalangan yang 
menimpanya. Hatinya pun memberontak dengan keluh 
kesah. Meski Ayub begitu ingin membela dirinya di 
hadapan Allah, pada akhirnya ia mengakui bahwa Allah 
berdaulat melakukan apa pun kehendak-Nya. Ayub 
menyadari, dibandingkan harta paling berharga di 
dunia ini sekalipun, Tuhanlah yang terlebih berharga di 
atas segala-galanya.  
 
Bagai emas murni yang teruji di dapur perapian, hati 
yang tulus mencintai Tuhan, itulah yang Tuhan tunggu-
tunggu dari anak-anak-Nya. Kalau selama ini kita 
berpikir hidup yang diberkati Tuhan adalah memiliki 
semua yang kita inginkan, maka kita salah besar. 
Kemurnian hati kita bagi Tuhan, justru terlihat ketika 
semua hal yang berharga diambil dari kita. Saat kita 
sudah berbuat benar dan tetap berbuat benar di 
tengah penderitaan, tetapi masalah terus berdatangan, 
bahkan membuat kita terpuruk, sesungguhnya Tuhan 
tengah menguduskan kita sebagai bejana emas-Nya. 
Ya, jangan biarkan permasalahan mengintimidasi kita, 
bangkitlah menjadi terang dan terus lakukan bagian 



kita dalam perjanjian berkat, maka Tuhan akan 
membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
MURNIKANLAH HATI kita hanya untuk CINTA TUHAN 
melebihi segalanya, maka Tuhan akan MELIMPAHKAN 
BERKAT-NYA atas kita. 
 
APLIKASI 

1. Masalah apa sajakah yang kini tengah bergejolak 
dalam hidup Anda?  

2. Bagaimana semua permasalahan itu 
mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa semakin mendekat pada 
Tuhan di tengah semua permasalahan Anda? 

 

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

dalam hidup kami, bahkan atas semua masalah dan 
rintangan serta hambatan yang kami alami. Kami 

percaya, semua yang baik maupun yang buruk, Engkau 
izinkan terjadi demi kebaikan kami. Murnikanlah hati 
kami, ya Tuhan, agar kami bisa timbul seperti emas di 

hadapan-Mu, dan bisa Engkau pakai untuk 
menyatakan terang kasih-Mu di tengah kegelapan di 

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

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 22-24 

Kisah Para Rasul 11 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

KUALIFIKASI HATI YANG LAYAK MENERIMA BERKAT 
TUHAN  

 
BACAAN HARI INI 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:24 Tak seorangpun dapat mengabdi kepada 
dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci 
yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan 
setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan 
yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah 
dan kepada Mamon." 
 
Setelah melewati proses yang lama, akhirnya Lisa 
memutuskan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat pribadinya. Diawal pertobatannya, Lisa 
banyak mengalami mujizat demi mujizat yang 
membuatnya semakin cinta Tuhan. Hingga suatu 
ketika, perusahaan miliknya mengalami goncangan 
hebat hingga Lisa mengalami kebangkrutan. Teman 
dan keluarganya yang belum percaya Tuhan mulai 
mengolok-olok dan menyalahkan Lisa. Di tengah 
tekanan yang semakin berat, Lisa malah semakin 
semangat beribadah kepada Tuhan. Tak satupun 



kegiatan di gereja dilewatkannya, malahan Lisa 
memutuskan untuk melayani Tuhan. Singkat cerita, 
akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Lisa. Apa yang ia 
dapatkan kemudian justru lebih besar dari yang sudah 
hilang. 
 
Hati Ayub kepada Tuhan juga pernah diuji lewat 
kehilangan. Semua asetnya ludes tak tersisa. Anak-
anaknya tewas mengenaskan. Penderitaannya lengkap 
sudah saat ia juga mengalami penyakit parah. Istri yang 
seharusnya mendukungnya malah merongrong Ayub 
mengutuki Tuhan dan menyuruh Ayub mati saja. Ibarat 
sudah jatuh tertimpa tangga pula,  demikianlah kondisi 
Ayub saat itu. Namun, di tengah-tengah penderitaan 
yang tak ada tandingannya itu, Ayub malah memuji 
Tuhan. Rupanya bagi Ayub, harta benda tak ada apa-
apanya dibandingkan hubungannya dengan Tuhan. 
Ibadahnya selama ini tulus karena cinta Tuhan bukan 
karena berkat-berkat semata. Kualitas hati ini yang 
membuat Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan 
mengembalikan semua yang hilang berkali-kali lipat.        
 
Hari-hari ini, di tengah-tengah kebutuhan hidup yang 
semakin meningkat, adalah wajar bila kita 
mengharapkan berkat yang lebih banyak.  Namun, 
tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang lebih mengejar 
berkat daripada Sumber berkat itu sendiri. Firman 
Tuhan dalam Matius 6:24 dengan tegas mengatakan 



tidak ada seorangpun yang dapat mengabdi kepada 
Allah dan kepada Mamon. Bohong kalau kita 
mengatakan cinta Tuhan tapi saat dijadwalkan 
melayani kita menolak karena alasan pekerjaan. 
Bohong kalau kita mengaku cinta Tuhan tapi saat ada 
pertemuan ibadah kita tidak datang karena alasan 
bisnis.  
 
Mari cek hati kita masing-masing. Benarkah kita cinta 
Tuhan atau berkat Tuhan semata. Bila hati kita lebih 
condong kepada Mamon, segeralah minta ampun dan 
bertobat. Ambil komitmen untuk memperbarui hati 
kita supaya kita memiliki kualitas hati seperti Lisa dan 
Ayub. Percayalah, saat kita sudah masuk kualifikasi, 
maka Tuhan akan melayakkan kita menerima 
kepercayaan dalam menerima berkat-berkat besarnya.    
  
RENUNGAN 
Jika kita MEMANIPULASI IBADAH untuk mendapatkan 
berkat, itu berarti kita BELUM LAYAK DIPERCAYAKAN 
berkat dari Allah. 
 
APLIKASI 

1. Apa tujuan Saudara rajin beribadah kepada 
Tuhan? 

2. Apakah Saudara memiliki kualitas hati yang masuk 
kualifikasinya Tuhan? 



3. Apa komitmen Saudara agar bisa memiliki kualitas 
hati yang layak dipercaya untuk menerima berkat 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang 
sudah Engkau sediakan bagi kami. Ampuni kami bila 
Engkau menemukan hati kami lebih condong kepada 
berkat dibandingkan kepadaMu. Mulai hari ini kami 

mau berkomitmen, akan terus berjuang memperbaiki 
kualitas hati kami sehingga kami layak menerima 

berkat-berkatMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayb 25-27; Kis 12 


