


24 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERGERAK SECARA PROFETIK 

 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 40:21-31 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 
 

Hidup ini selalu penuh tantangan dan rintangan. Tak 
jarang, kita juga sering menemui jalan buntu. Di saat 
seperti itulah, kebingungan dan keputusasaan kerap 
menaungi hidup kita. Raja Daud pun pernah 
menghadapi tantangan besar. Setelah ia diangkat dan 
diurapi menjadi raja atas Israel, orang Filistin 
mendengarnya dan hendak menangkapnya. Ketika 
mengetahui hal itu, hal pertama yang Daud lakukan 
adalah bertanya kepada Tuhan apa yang harus 
diperbuatnya. Saat Tuhan memerintahkan Daud untuk 
maju berperang melawan Filistin, tidak sedikit pun ia 
takut. Daud percaya 100% kepada Allah yang 
disembahnya. Benar saja, ia pun memperoleh 
kemenangan (2 Sam. 5:17-25). 
 



Namun, sekalipun telah menang, Daud tidak menjadi 
sombong dan melupakan Tuhan. Bahkan ketika bangsa 
Filistin kembali maju menyerangnya, Daud tidak 
mengandalkan kekuatan sendiri. Ia kembali bertanya 
kepada Tuhan dan kemudian ia bergerak tepat seperti 
apa yang Tuhan perintahkan. Daud mencari suara 
Tuhan, mendengarkannya dengan seksama, dan 
mentaati-Nya. Tidaklah heran bila kemenangan demi 
kemenangan senantiasa mengikutinya seumur 
hidupnya. 
 
Ya, Daud adalah orang yang benar-benar 
mengandalkan Tuhan dalam segala lakunya. Bahkan 
setelah menjadi raja atas Israel, ia tidak pernah 
menjadi tinggi hati atau merasa yang paling hebat. 
Namun sebaliknya, ia selalu bertanya kepada Tuhan 
dan mengikuti instruksi dari Tuhan langkah demi 
langkah. Daud senantiasa bergerak secara profetik. 
Demikian pula-lah yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu 
supaya kita juga bergerak secara profetik dengan 
senantiasa berjalan menurut instruksi Tuhan, bukan 
dengan kekuatan kita sendiri. Sebab hanya orang-
orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan yang akan 
memperoleh kekuatan ilahi, sehingga mereka bisa 
dibawa Tuhan terbang tinggi dan memancarkan terang 
kemuliaan-Nya lebih dan lebih lagi.  
 
 



RENUNGAN 
BERGERAK SECARA PROFETIK artinya bergerak dengan 
MENDENGARKAN dan MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN 
langkah demi langkah. 
 
APLIKASI 
1. Coba Anda renungkan, selama ini sudahkah Anda 

bergerak secara profetik? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan menginginkan kita 

untuk bergerak secara profetik? 
3. Bagaimanakah Anda bisa bergerak secara profetik 

dalam kehidupan nyata Anda? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami yang sering kali masih 

mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau 
mengambil komitmen untuk belajar bergerak secara 

profetik. Kami mau belajar dari hamba-Mu, Daud, 
untuk senantiasa mengikutsertakan Engkau dalam 

segala aspek kehidupan kami dan juga menuruti segala 
instruksi yang Engkau berikan, langkah demi langkah. 

Sehingga kami pun boleh mengalami kemenangan 
demi kemenangan seperti yang dialami Raja Daud. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 20-22 

Kisah Para Rasul 21:1-17 



25 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
AWAL KEMENANGAN DAN KEBANGKITAN BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Kejadian 26:1-13 
 

RHEMA HARI INI 
Kejadian 26:2-3a Lalu TUHAN menampakkan diri 
kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke Mesir, 
diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu. 
Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku 
akan menyertai engkau dan memberkati engkau, 
 

Saat itu kekeringan terjadi dan Ishak harus mencari 
solusi supaya ia dan keluarganya bisa hidup. Di tengah 
situasi itulah, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah 
petunjuk. Tuhan meminta Ishak untuk tidak pergi ke 
Mesir, tetapi justru menabur di masa kekeringan. 
Secara manusia, petunjuk itu tidak masuk akal. Namun 
Ishak taat. Ia menabur di tanah itu dan terus menabur. 
Karena ketaatannya, Ishak lepas dari masalahnya, 
bahkan mengalami glory to glory. Alkitab mencatat 
kian hari ia kian kaya dan menjadi sangat kaya.  
 

Sering kali kita pun mengalami hal yang sama. Ketika 
bisnis kita mengalami tantangan dan permasalahan, 
ketika pendapatan menurun, ketika situasi tidak 
memungkinkan untuk tetap melayani, ataupun ketika 



kita ada di jalan buntu, sudahkah kita mendengarkan 
petunjuk Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan, 
langkah-langkah apa yang harus kita ambil, lebih dari 
perhitungan kita sendiri?  
 

Hari ini, Tuhan mengingatkan kembali, bahwa untuk 
bisa dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan 
yang lebih besar lagi, kita sungguh-sungguh 
membutuhkan hikmat, cara, dan petunjuk-Nya. Karena 
Dia Maha Tahu dan jauh lebih bisa melihat masa depan 
kita. Sama seperti seseorang yang berada di dalam 
labirin. Jika berjuang dengan kekuatan sendiri, pasti 
akan sangat kesulitan mencari jalan keluar bahkan 
sangat mungkin akan tersesat. Namun, saat kita 
membiarkan Tuhan yang bisa melihat segala 
sesuatunya itu menuntun hidup kita dan menentukan 
arah langkah kita, sudah pasti kemenangan besar akan 
menjadi milik kita. Sama seperti Ishak. Di masa 
kesukaran, petunjuk Tuhanlah yang memberikan 
kemenangan besar baginya. Karena itu, carilah 
petunjuk Tuhan lebih dari apa pun atas segala situasi 
yang sedang Anda hadapi. Mungkin pentunjuk-Nya 
tidak bisa Anda pahami. Namun percayalah, jika itu 
sungguh-sungguh adalah petunjuk Tuhan dan Anda 
taat, maka Dia tidak akan mempermalukan Anda, 
bahkan membuat hidup Anda semakin bersinar terang. 
(L.A.) 
 
 



RENUNGAN 
Saat kita melangkah dengan MENDENGARKAN dan 
MENGIKUTI PETUNJUK TUHAN dengan segenap hati, 
Tuhan akan MEMBALIKKAN KEADAAN kita. 
 

APLIKASI 
1. Adakah situasi sulit yang sedang Anda alami 

beberapa waktu ini? Solusi apa yang Anda ambil? 
2. Petunjuk Tuhan apakah yang bertentangan dengan 

akal logika Anda dan bagaimana cara Anda untuk 
membedakan keduanya? 

3. Pernahkan Anda mengalami kemenangan besar 
justru karena Anda memilih untuk taat melakukan 
hal yang tidak masuk akal? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap tuntunan dan 
petunjuk yang Tuhan berikan saat kami mendapati 

jalan kami buntu ataupun ketika kami diperhadapkan 
dengan banyak pilihan dalam hdup ini. Kami percaya, 

jika tuntunan-Mu kami lakukan, pasti kemenangan 
besar akan terjadi. Terus tuntun kami, Tuhan, supaya 
kami makin dibawa from Glory to Glory. Terima kasih 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 23-25  

Kisah Para Rasul 21:18-40 



26 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMILIKI HATI SEBAGAI SEORANG MURID 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 50:4-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 50:4b-5 Setiap pagi Ia mempertajam 
pendengaranku untuk mendengar seperti seorang 
murid. Tuhan ALLAH telah membuka telingaku, dan 
aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 
 
Teng… teng… teng... Bel masuk sekolah berbunyi. 
Pertanda murid-murid harus segera masuk ke ruang 
kelas. Nuel pun bergegas masuk ke kelasnya. Sebagai 
seorang murid, Nuel harus mendengarkan guru di 
sekolah dan mengikuti tata tertib di sekolah. Namun, 
Nuel belum bisa melakukan tugasnya menjadi murid 
yang baik. Kadang-kadang ia mondar-mandir di kelas, 
tiduran saat guru mengajar, sehingga ketika guru 
memberikan tugas ataupun instruksi, terkadang ia 
tidak paham. 
 
Orangtua Nuel sudah berkali-kali mengingatkannya 
agar menjadi murid yang baik, yang sungguh-sungguh 
mendengarkan guru ketika mengajar. Walau awalnya 



tidak mudah, tetapi sedikit demi sedikit Nuel mulai 
mengerti tugas seorang murid adalah belajar dan 
mentaati gurunya. Ia mulai tidak semaunya sendiri, 
tetapi mengikut apa kata gurunya. Setiap perkataan 
atau instruksi gurunya didengarkan dan dijalankan 
dengan baik. Kini, Nuel menjadi murid kesayangan 
guru-guru di kelasnya. Nilai pelajaran Nuel pun 
meningkat karena setiap hari ia selalu bersemangat 
belajar dengan gurunya. 
 
Tidak mudah untuk berjalan secara profetik jika tanpa 
tuntunan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan 
yang dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa melakukan 
hal-hal yang seolah mustahil bagi manusia. Namun, 
akan berbeda bila kita memiliki hati seorang murid 
seperti Nuel yang mau mendengarkan perkataan 
gurunya. Sebagai murid Kristus, kita harus memiliki 
kerelaan hati bangun pagi-pagi agar bisa mendengar 
suara Guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita 
mendekat pada Tuhan, sabar menanti-nantikan-Nya, 
Tuhan akan mempertajam kepekaan kita, telinga roh 
kita dibukakan, hingga bisa mendengarkan instruksi 
Tuhan dengan jelas. Kita harus mendengarkan 
sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah-Nya 
dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat dan salah 
jalan. Oleh karena itu, bangkitlah dan belajarlah 
berjalan secara profetik, miliki hati seorang murid 
untuk kita dapat belajar mendengar suara Tuhan dan 



menangkap instruksi-Nya. Dengan demikian, kita akan 
mengalami kemuliaan demi kemuliaan di tahun 
kemuliaan ini. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Untuk dapat belajar MENDENGAR SUARA TUHAN dan 
MENANGKAP INSTRUKSI-NYA, kita membutuhkan 
HATI SEORANG MURID. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memiliki hati sebagai seorang 

murid? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Apa yang menghalangi Anda memiliki hati seorang 

murid? 
3. Bagaimana respon hati Anda ketika Anda sudah 

mendengar suara Tuhan dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki hati 

seorang murid. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi 
agar kami bisa mendengar suara-Mu dan menjalankan 
semua perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 26-28 

Kisah Para Rasul 22 



27 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERGERAK SECARA PROFETIK DALAM KEUANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
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. 
 
Puluhan tahun lalu, Ps. EA Adeboye  menghadiri 
sebuah KKR di Amerika.  Saat itu, pihak gereja 
mengumumkan rencana untuk membuka sekolah 
Alkitab. Gereja pun memberikan tantangan menabur 
benih profetik untuk biaya pembangunan sekolah 
tersebut. Tiba-tiba seorang bapak berkata, "Saya ajak 
kalian semua untuk berani menabur benih profetik dan 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa pun yang 
kalian kumpulkan, sejumlah itulah saya akan 
persembahan bagi Tuhan." Kemudian semua jemaat 
yang berjumlah 70.000 orang waktu itu mengumpulkan 
persembahan, yang setelah dihitung jumlahnya US$3,5 
juta. Bapak tersebut benar-benar menepati janjinya. Ia 



persembahkan benih profetik senilai total tersebut. 
Tuhan pun menepati janjinya. Usaha bapak tersebut 
mengalami turnover hingga US$50 juta. Angka yang 
sangat fantastis pada masa itu.  
 
Bagi Ps. EA Adeboye maupun Bapak di atas, Tuhan 
adalah nomor satu. Tuhanlah yang empunya segala 
berkat yang mereka miliki. Jadi, Tuhan harus terima 
yang terbaik. Itulah sikap hati dan tindakan profetik 
yang membuat mata Tuhan terus tertuju kepada 
mereka, dan membukakan tingkap-tingkap langit, dan 
mencurahkan berkat kepada mereka sampai 
berkelimpahan. Bahkan, mujizat dan tanda ajaib yang 
luar biasa juga Tuhan kerjakan atas mereka.  
 
Tahun ini rhema Tuhan untuk gereja kita adalah janji 
berkat Tuhan dalam Yesaya 60 akan digenapi atas 
setiap kita. Namun, agar Yesaya 60 bisa digenapi, ada 
hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Yaitu, 
taat persepuluhan dan berani bergerak secara profetik 
dalam keuangan, seperti yang Roh Kudus arahkan. Jika 
kita berani taat, kita pasti akan masuk ke dalam 
perjanjian berkat Tuhan. Tingkap-tingkap langit 
dibukakan atas hidup kita, sehingga kita akan melihat, 
berseri-seri, tercengang, dan berbesar hati karenanya 
(ay.5). Namun, kuncinya, Yesaya 60:1 harus kita 
kerjakan dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. 
Bangkit dan jadilah terang! 



RENUNGAN 
Kalau kita mau mengalami PENGGENAPAN YESAYA 60, 
kita harus berani untuk BERGERAK SECARA PROFETIK 
dalam keuangan. 
 
APLIKASI 
1. Apa rhema Tuhan bagi Anda tahun ini? 
2. Apa yang harus Anda lakukan agar penggenapan 

Yesaya 60 sungguh terjadi di hidup Anda? 
3. Sebelum menabur benih, apa yang harus Anda 

lakukan agar Anda dapat bergerak dalam ketepatan 
dan menabur dengan tepat?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa,  terima kasih atas rhema Yesaya 60 yang 
Engkau anugrahkan atas kami. Terima kasih atas 

perjanjian berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami 
mau bangkit dan menjadi terang, sehingga kami boleh 

melihat penggenapan Yesaya 60 terjadi atas hidup 
kami. Beri keberanian sehingga kami dimampukan 

untuk bergerak secara profetik dalam keuangan.  Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 29-30  
Kisah Para Rasul 23:1-15 



28 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENANG DENGAN IMAN 

 

BACAAN HARI INI 
2 Korintus 5:1-10 
 

RHEMA HARI INI 
2 Korintus 5:7 --sebab hidup kami ini adalah hidup 
karena percaya, bukan karena melihat-- 
 

Saat itu GBI Keluarga Allah sudah berdiri selama dua 
belas tahun.  Dana yang dikelola mencapai empat 
miliar rupiah. Di saat itulah kemudian Bapak Pendeta 
Obaja mendapat rhema dari Tuhan untuk membangun 
gedung gereja yang besar. Tak disangka, saat 
pembangunan mulai berjalan, ternyata dana yang 
dibutuhkan mencapai empat puluh miliar. Itu berarti 
sepuluh kali lipat dari dana yang tersedia. Namun, Pak 
Obaja mengimani bahwa Tuhan pasti akan 
mencukupkan semua biaya yang dibutuhkan, sebab 
gereja ini nanti akan menampung sangat banyak jiwa 
bagi Tuhan. Dalam prosesnya selanjutnya, ternyata 
anggaran pembangunan malah membengkak menjadi 
tujuh puluh miliar. Namun karena pertolongan Tuhan 
yang ajaib, maka pembangunan bisa selesai dengan 
baik dan semua dana bisa ditutup oleh anugerah 
Tuhan.  
 



Seperti yang Rasul Paulus katakan,  demikianlah cara 
iman bekerja: percaya, bukan karena melihat. Saat 
menghidupi imannya bahwa Yesus Kristus adalah 
Tuhan yang sudah menyelamatkan umat manusia, ia 
terus menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa 
berat. Namun Paulus tetap pada keyakinannya. Apa 
pun yang terjadi di sekelilingnya, apa pun kondisi yang 
dialaminya, Paulus terus fokus percaya pada janji 
Tuhan. Itu sebabnya,  ia berhasil memenangkan banyak 
jiwa bagi Tuhan. 
 
Pilar yang ketujuh dalam Perjanjian Berkat Tuhan 
adalah menang dengan iman. Imanlah yang akan 
menentukan seberapa besar kemenangan yang kita 
dapatkan. Di tahun ini, untuk bisa mengalami Yesaya 
60, kita butuh iman. Sadarkah kita bahwa setiap 
tindakan Tuhan itu adalah respon dari firman Allah 
yang ada di pikiran kita yang dimanifestasikan dengan 
iman? Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan 
juga berkomitmen untuk melakukan bagian-Nya, dan 
berkat-berkatNya pun akan dicurahkan secara luar 
biasa. Inilah kepercayaan kita yang berdasarkan 
kebenaran firman Tuhan. Saat kita bangkit dalam iman, 
terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaan-Nya 
dinyatakan;  mujizat Allah terjadi dan berkat-Nya 
dicurahkan berkelimpahan dalam hidup kita.  
 
 



RENUNGAN 
Yang menentukan SEBERAPA BESAR KEMENANGAN 
yang kita raih adalah IMAN. 
 
APLIKASI 
1. Permasalahan atau tantangan apakah yang kini 

sedang Anda alami? Sudahkah Anda 
menghadapinya dengan iman? 

2. Mengapa Anda perlu bangkit dalam iman untuk 
menang atas pergumulan Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mengimani permasalahan 
dan tantangan Anda saat ini? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih atas kemenangan yang 
sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau bangkit 

dalam iman dan apa pun yang terjadi dan sebesar apa 
pun badai di hidup kami, kami mau hidup karena 

percaya, bukan karena melihat. Biarlah mata rohani 
kamilah yang Engkau bukakan, sehingga kami boleh 

melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 31-32  
Kisah Para Rasul 23:16-35 



29 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TIKET UNTUK HIDUP BERKEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat. 
 
Anda mungkin sering mendengar atau membaca 
sebuah ilustrasi yang menceritakan sebuah desa yang 
sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Karena situasi 
itulah, seisi desa sepakat berkumpul untuk berdoa 
bersama dan meminta agar Tuhan menurunkan hujan. 
Pada hari yang ditentukan untuk waktu berdoa, semua 
orang berkumpul di lapangan desa tersebut. Namun, 
ada satu pemandangan yang membuat semua orang 
berfokus pada seorang anak kecil. Ya, Hanya ada satu 
orang anak yang datang dengan membawa payung. 
Itulah iman! 
 
Selain ilustrasi di atas, kita juga sering mendapati 
begitu banyak kisah tentang iman dari tokoh-tokoh 
Alkitab. Karena iman, Musa bertahan selama 40 tahun 



di padang gurun, setiap hari hanya memandang 
padang gurun yang hampa, tanpa tahu kapan akan 
berakhir. Namun, tanah Kanaan adalah kepastian yang 
diberikan Tuhan bagi bangsa Israel yang Musa yakini 
akan sampai kesana. Karena iman juga, Daud yang 
awalnya hidup sebagai seorang pelarian, yang sehari-
hari hidupnya tanpa jaminan, sampai-sampai ia harus 
minta roti ke Bait Allah. Namun, Daud berakhir menjadi 
seorang raja yang dikasihi Allah.  
 
Sebagian dari kita saat ini mungkin sedang melalui 
masa-masa ketika kita dihina, direndahkan, dalam 
kondisi kekurangan, kegagalan, keterpurukan, atau 
mengalami stagnasi dalam segala aspek hidup kita. 
Namun, janganlah kecil hati, karena saat kita memiliki 
iman, saat itulah kita menarik kuasa Tuhan terjadi atas 
hidup kita. Sehingga kita mengalami hidup dari 
kemenangan kepada kemenangan yang gilang-
gemilang. Jangan izinkan iblis mengintimidasi kita dan 
menghancurkan iman kita, karena iblis tahu ketika kita 
mulai goyah dan kehilangan iman kita, maka hidup kita 
akan semakin jauh dari kata kemenangan. Tetap 
kuatkan dan teguhkan hati kita! Tetap percaya bahwa 
janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita, sekalipun 
saat ini kita belum melihatnya. Jangan terus tinggal 
diam, bangkit dan bergeraklah secara profetik, maka 
Tuhan akan menerbitkan terang kemuliaan-Nya atas 
kita. 



RENUNGAN 
IMAN adalah TIKET KEMENANGAN kita, sebab dengan 
iman kita akan mengalami KEMENANGAN DEMI 
KEMENANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah perbedaan yang terjadi 

pada orang yang memiliki iman yang teguh dengan 
orang yang kehilangan imannya? 

2. Apakah pentingnya kita memiliki iman yang kokoh 
dalam Tuhan? 

3. Bagaimana Anda selama ini? Sudahkah Anda 
memiliki iman yang kokoh dan teguh dalam Tuhan 
apapun kondisi yang Anda alami saat ini? 

 

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

menerima rhema dan janji-Mu pada tahun ini, bahwa 
kami pasti mengalami kemenangan dalam hidup kami 
di tahun ini. Ajar kami untuk bisa tetap teguh dan kuat 

mempertahankan iman kami untuk bekal kami 
menjalani hidup kami.  Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 33-34  
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01 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMPEROLEH KEKUATAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 1:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 1:16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang 
kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah 
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, 
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 
 
Billy Batson hanyalah seorang remaja biasa yang punya 
kehidupan menyedihkan. Ia sering berpindah-pindah 
karena kerap mendapatkan masalah dengan polisi lokal 
saat mencari keberadaan ibu kandungnya. Namun 
sesungguhnya Billy adalah anak yang baik. Suatu hari, 
ia bertemu seorang kakek tua yang memaksa Billy 
menyebutkan kata "Shazam." Billy menemukan dirinya 
berubah menjadi seorang dewasa yang memiliki 
kekuatan super. Dengan kekuatan barunya, Billy bisa 
melakukan hal-hal super yang di luar bayangannya. Ini 
adalah gambaran dari film super hero berjudul 
“Shazam”. Kalau kita mengembangkan khayalan kita, 
sudah barang tentu kita menginginkan keajaiban 
seperti yang dialami Billy. Dengan kekuatan super kita, 



dengan mudah kita bisa menyelesaikan semua 
masalah. Namun semua itu hanyalah film fiksi. 
 
Rhema renungan kita hari ini adalah, orang yang 
percaya dan melakukan petunjuk Tuhan berhak 
memiliki kekuatan Allah. Cerita super hero Shazam 
hanyalah khayalan atau dongeng yang difilmkan. 
Namun kekuatan Allah yang dimanifestasikan kepada 
orang-orang pilihan-Nya benar-benar terjadi, dan 
masih terjadi sampai hari ini. Diakui atau tidak, setiap 
kita membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, setiap 
orang merindukan kekuatan Allah ada dalam hidupnya, 
dan Kekuatan Allah adalah hasil dari melakukan firman 
Tuhan dengan iman.  
 
Ikuti Instruksi dari Tuhan dengan iman, bergeraklah 
secara profetik, seberapa pun mustahilnya, besarnya, 
seberapa pun tidak nyamannya, lakukan itu dengan 
iman. Tabur benih profetik dengan iman. Bekerjalah 
giat dengan iman. Kembalikan persepuluhan dengan 
iman. Bukan hanya untuk yang mendengar, bukan juga 
bagi yang mengerti, bahkan bukan juga bagi yang 
hanya melakukan, tetapi bagi yang percaya dan 
melakukan petunjuk dengan iman, maka kekuatan 
Tuhan akan dinyatakan. Dengan kekuatan-Nya, kita 
akan lakukan perkara besar, segala yang kita kerjakan 
menjadi berhasil dan beruntung. Kita akan bangkit dan 
menjadi terang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. 



 
RENUNGAN 
KEKUATAN ALLAH hanya akan menjadi milik ORANG 
YANG PERCAYA dan melakukan PETUNJUK TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan Allah? 
2. Mengapa Anda membutuhkan kekuatan Allah? 
3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kekuatan Allah 

untuk mengatasi segala hal yang terjadi dalam 
hidup Anda? 

 

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

yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami 
percaya, segala permasalahan kami ada untuk 

membangkitkan iman kami. Tuntunlah kami, agar kami 
bisa bangkit dan menjadi pelaku firman, yang 

melangkah sesuai petunjuk firman-Mu, sehingga 
terang kemuliaan-Mu boleh memancar melalui hidup 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 35-36  
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