


14 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

TUHAN MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, Aku 
mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 
bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di 
seluruh bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, 
yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat 
perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan 
dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 
 
Suatu saat ada seorang anak Tuhan yang mengalami 
sakit yang cukup berat. Saat menyadari bahwa segala 
usaha penyembuhannya tak dapat lagi menolongnya, ia 
pun memutuskan bernazar dalam doanya kepada 
Tuhan. Ia berkata, “Tuhan apabila Engkau 
menyembuhkanku, aku berjanji untuk melayani Engkau 
seumur hidupku.” Lalu doa dan nazarnya itu didengar 
dan dijawab Tuhan. Ia sembuh dari sakitnya. Namun, 
setelah ia sembuh dan sehat, ia melupakan apa yang 



pernah dikatakannya kepada Tuhan. Ada juga satu kisah 
dari seorang anak Tuhan yang sedang mengalami 
pergumulan dalam usaha dan pekerjaannya. Dengan 
iman, ia pun datang kepada Tuhan. Dalam doanya ia 
berkata, “Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaanku. Aku 
berjanji akan setia mengembalikan persepuluhan 
kepada-Mu. Aku akan rajin membantu semua 
pekerjaan-Mu.” Namun, setelah pekerjaan dan 
usahanya diberkati, ia pun lupa akan janjinya kepada 
Tuhan. 
 
Banyak orang yang sering dikecewakan karena janji 
yang diingkari akhirnya memilih untuk tidak lagi percaya 
pada janji apa pun. Namun, ada satu Pribadi yang tidak 
akan pernah ingkar janji dan hal tersebut sudah teruji. 
Pribadi itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Alkitab 
mencatat bahwa kita bisa memercayai sepenuhnya 
semua janji Tuhan. Tidak seperti manusia, Tuhan tidak 
terbatas ruang dan waktu, dan Tuhan tidak pernah lupa 
dan ingkar terhadap janji-Nya. Tuhan pernah berjanji 
kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak 
pasir di laut, dan Dia menepatinya. Tuhan pun 
menjanjikan pembebasan bagi bangsa Israel yang 
diperbudak oleh Mesir, dan Dia menepatinya juga. 
 
Tidak secara kebetulan jika tahun lalu Tuhan juga 
mengadakan perjanjian dengan gereja kita, dan juga 
kepada kita semua. Melalui rhema yang Tuhan berikan 



dalam Keluaran 34:10, dengan jelas dikatakan bahwa 
Dia mengadakan perjanjian dengan kita, umat-Nya. Apa 
pun kekelaman yang meliputi kita sekarang ini,  
percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari 
janji-Nya. Janji-Nya adalah ya dan amin. Tetaplah 
berpegang teguh pada janji-Nya, hingga kita melihat 
pelangi kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENGADAKAN PERJANJIAN dengan kita, umat-
Nya.  
 
APLIKASI 

1. Pernahkah Anda menerima janji dari Tuhan?  
2. Bagaimana sikap hati selama ini dalam menerima 

janji Tuhan dalam hidup kita? 
3. Apa komitmen Anda setelah membaca renungan 

pada hari ini? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Engkau dalam 
hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah 

mengingkari janji-janji-Mu. Kami percaya, tahun ini 
adalah tahun kemuliaan bagi kami. Ajar kami untuk 

terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 39-40 
Matius 23:23-39 

 



15 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

JANJI YANG TAK TERGOYAHKAN OLEH APA PUN JUGA  

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 54:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak 
dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak 
akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku 
tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang 
mengasihani engkau. 
 
Ayah Annie hendak bepergian ke tempat yang jauh. 
Annie dijanjikan sebuah mainan khas dari negeri 
tersebut. Sebagai gantinya, ia diminta untuk menjagai 
ikan mas kesayangan sang ayah. Dengan hati gembira, 
setiap hari Annie memberi makan ikan tersebut. 
Namun ternyata menjaga ikan tersebut tidak semudah 
perkiraan Annie. Ketika ia hendak membuang air 
akuarium yang kotor, hampir saja ikan itu meluncur ke 
dalam selokan. Pernah juga saat ia ingin memindahkan 
ikan itu ke mangkok sementara ia membersihkan 
akuariumnya, ikan tersebut melompat keluar dari 
jaring dan jatuh menggelepar-gelepar di atas meja. 



Waktu pun berlalu, hari kepulangan ayah Annie 
akhirnya tiba.  
 
Namun, Annie lupa menutup pintu rumah. Ia tidak 
melihat seekor kucing menyelinap masuk. Ketika 
ayahnya tiba, ikan tersebut sudah raib. Air mata Annie 
pun mengalir deras. Ia takut dimarahi ayahnya, dan 
rasanya tak mungkin mendapatkan hadiah yang 
dijanjikan itu. Di luar dugaan, sang ayah malah 
memeluknya dan menyodorkan oleh-oleh yang ia 
janjikan. Tanpa ditunda-tunda. Mengapa? Karena kasih 
ayah Annie lebih besar dari kekecewaan yang mungkin 
timbul, dan yang terpenting, ia tahu bahwa Annie 
sudah berusaha sebaik-baiknya. 
 
Saat kita menantikan janji Tuhan untuk waktu yang 
lama, terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan dalam 
hati. Apakah mungkin kita belum menerima janji itu 
karena kesalahan yang kita lakukan? Ya, setiap 
pelanggaran ada konsekuensinya. Namun kita harus 
memahami, kasih Allah jauh lebih besar dari segala 
dosa dan pelanggaran kita. Dia tahu kita ini manusia 
lemah yang tidak luput dari kesalahan. Selama kita 
terus bangkit dari kesalahan dan belajar untuk hidup 
kudus serta berusaha mentaati perkataan-Nya, akan 
selalu ada anugerah dan kasih karunia yang 
dilimpahkan-Nya atas kita. Itulah sebabnya janji-Nya 
tidak tergoyahkan. Tak peduli apa pun situasi dan 



kondisi kita, Tuhan akan melukiskan pelangi kemuliaan-
Nya dalam hidup kita. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
Tidak ada yang bisa MENGHALANGI janji Tuhan 
tergenapi dalam hidup kita.   
 
APLIKASI 

1. Janji Tuhan apakah yang telah Anda terima dan 
belum juga tergenapi sampai sekarang? 
Bagaimana Anda menyikapinya selama ini? 

2. Mengapa tak ada yang bisa menghalangi janji 
Tuhan dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda akan menantikan janji Tuhan 
tersebut? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu atas 
kami sungguh besar. Tuntun kami Tuhan, agar kami 
bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ajari 

kami caranya untuk dapat membangun hubungan 
yang semakin hari semakin dekat dengan hati-Mu. 

Agar kami mengerti isi hati-Mu dan hidup serta 
bergerak sesuai kerinduan-Mu. Kami percaya, terang-

Mu terbit atas kami dan semua orang akan melihat 
pelangi kemuliaan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 1-3 

Matius 24:1-28 

 

 



16 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

PERJANJIAN YANG TAK TERGOYAHKAN 

 
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. 
 
Apakah Anda pernah bepergian? Biasanya, ketika 
seseorang akan bepergian, ia akan membuat sebuah 
rencana perjalanan. Rencana-rencana tersebut 
mungkin dijadwalkan dengan terperinci dari hari ke 
hari, bahkan dari jam satu ke jam yang berikutnya. 
Namun, sering kali akan ada juga yang namanya 
rencana cadangan. Misalnya saat merencanakan 
jadwal untuk pergi ke pantai di hari Senin, tetapi tiba-
tiba hujan deras, maka jadwal pergi ke pantai akan 
diubah ke rencana cadangan yang sudah dipersiapkan. 
Sehingga otomatis juga akan mempengaruhi jadwal 
perjalanan yang lainnya. Bahkan apabila kondisi 
sungguh sangat tidak memungkinkan, seperti adanya 



COVID-19 tahun ini, rencana perjalanan itu malah 
sangat mungkin dibatalkan. 
 
Tidak hanya rencana perjalanan saja yang dibatalkan di 
masa pandemi ini. Rencana pernikahan pun juga 
banyak yang dimundurkan tanggalnya. Tidak sedikit 
pasangan yang sudah merencanakan pernikahannya di 
bulan Maret sampai Juni kemarin harus menjadwalkan 
ulang acaranya. Bahkan, sekalipun sudah dijadwalkan 
ulang pun, semua itu tetap bisa berubah mengikuti 
situasi dan kondisi yang ada, karena kini sebuah acara 
pernikahan harus mengikuti sejumlah aturan protokol 
kesehatan. 
 
Nah, itulah sebagian kecil dari sekian banyaknya 
agenda-agenda manusia yang harus diundur, diubah 
aturan pelaksanaannya, atau bahkan dibatalkan. 
Namun bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan, bahwa 
kita mempunyai Allah yang senantiasa memegang dan 
menggenapi perkataan-Nya. Ketika Ia sudah berfirman 
bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan-Nya 
dinyatakan, maka tidak peduli situasi kondisi yang ada, 
kemuliaan-Nya itu akan tetap dinyatakan atas kita. 
Yang menjadi bagian kita hanyalah mempercayai 
bahwa setiap perkataan-Nya adalah ya dan amin. 
Gunakanlah iman untuk mengakses setiap janji Allah 
dalam hidup kita, maka tidak ada suatu apa pun yang 
dapat menghalangi kita mengalami penggenapan 



agenda Tuhan dan kita akan melihat pelangi 
kemuliaan-Nya dinyatakan atas hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Situasi bisa merusak agenda manusia, tetapi TIDAK 
ADA SATU PUN yang bisa merusak agenda Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mempercayai bahwa janji Tuhan 

adalah ya dan amin? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus tetap 

memegang teguh setiap perkataan-Nya? 
3. Bagaimanakah agar kita tetap bisa mengalami 

agenda Tuhan terjadi dalam hidup kita?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami mempunyai 

Allah yang Mahakuasa. Kami bersyukur bahwa setiap 
firman-Mu adalah ya dan amin, dan tidak ada satu 

kuasa pun yang sanggup menggagalkannya. Kini kami 
mau belajar bangkit dalam iman, karena kami tahu 

hanya dengan imanlah kami dapat mengakses 
semuanya sehingga agenda-Mu dalam kehidupan kami 

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

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 4-5 

Matius 24:29-51 

 



17 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

KEMUSTAHILAN ADALAH TEMPAT BAGI MUJIZAT 
TUHAN BEKERJA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 12:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 12:9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: 
"Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu 
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya 
kuasa Kristus turun menaungi aku. 
 
Ingatkah Anda akan kisah Maria dan Marta yang 
kehilangan Lazarus, adik mereka? Ya, Lazarus meninggal 
karena sakit. Betapa terpukulnya Maria dan Marta akan 
kejadian itu. Tidak hanya kehilangan, mungkin saja 
mereka bertanya-tanya mengapa Yesus tak kunjung 
datang untuk menyembuhkan? Sekiranya Yesus cepat 
datang, tentu Dia bisa menyembuhkan Lazarus. 
Kedatangan Yesus sudah terlambat di mata mereka. 
 
Namun, cara Yesus melihat kegelapan yang melanda 
Maria dan Marta sungguh berbeda. Dicatat di dalam 



Alkitab, Dia sengaja menunda kedatangan-Nya dan 
pergi ke daerah lain terlebih dahulu. Namun Yesus tahu 
apa yang sedang dia kerjakan atas Maria, Marta, dan 
Lazarus. Rancangan-Nya sempurna dan tidak pernah 
salah. Yesus tidak pernah merancangkan yang buruk 
bahkan sampai mencelakakan mereka, sekalipun Dia 
izinkan kegelapan datang atas mereka. Di akhir kisah itu, 
Yesus pun mengadakan mujizat yang melampaui akal 
pikiran mereka. Dia membangkitkan Lazarus dari 
kematian. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi 
lebih dari itu, mujizat kebangkitan Dia kerjakan di 
tengah-tengah mereka. Sungguh luar biasa! Di saat 
semua sudah menyerah dan seolah-olah terlambat. Di 
saat masalah yang mereka hadapi tidak lagi mungkin 
diatasi oleh kekuatan manusia, di saat itulah kuasa 
Tuhan hadir dan bekerja. 
 
Ya, sering kali Tuhan membawa kita pada masa yang 
sukar, bahkan masa tergelap dalam hidup kita, saat 
kekuatan kita sudah mencapai batas maksimal dan tidak 
mungkin lagi untuk mengatasinya. Namun ketahuilah, 
justru itu adalah keadaan yang paling tepat untuk 
melihat kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Kemustahilan 
adalah tempat terbaik bagi mujizat Tuhan bekerja. 
Karena itu, jangan putus asa. Mari melihat seperti Tuhan 
melihat dan tetaplah percaya pada janji-Nya yang tak 
tergoyahkan dan kita akan melihat pelangi kemuliaan-



Nya. Tuhan sudah siap sedia mengerjakan revival besar 
di tengah-tengah kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan membuat REVIVAL TERBESAR di tengah 
krisis.  
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda mengapa Tuhan izinkan masa 
kegelapan datang dalam hidup Anda? 

2. Dalam hal apakah Anda merasakan kekuatan Anda 
terbatas dan hanya kuasa Tuhan yang sanggup 
melakukannya bagi Anda? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk terus 
melibatkan Tuhan dalam setiap kelemahan Anda, 
supaya Anda bisa terus mengalami kemenangan 
dalam setiap pergumulan Anda? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, terima kasih karena kuasa-Mu selalu cukup 
bahkan lebih besar dari setiap kegelapan yang terjadi 
dalam hidup kami. Kami percaya, justru ketika kami 

sudah lemah, di sanalah kuasa-Mu sempurna bekerja 
dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk tetap 
menang mengatasi segala kemustahilan yang terjadi. 
Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau 
kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 6-7 
Matius 25:1-30 



18 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

TERANG TUHAN TAK AKAN PERNAH TERHALANG 
OLEH KEGELAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 4:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:4b sebab Roh yang ada di dalam kamu, 
lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
 
Ketika kita masih duduk di Sekolah Dasar, kita telah 
diajarkan bahwa “lawan gelap adalah terang.” 
Mendengar kata “lawan” mungkin kita sempat berpikir 
bahwa terang dan gelap mempunyai kekuatan yang 
sama atau sebanding. Namun yang sebenarnya adalah, 
terang lebih kuat daripada gelap. Sepekat-pekatnya 
gelap, ketika terang datang, gelap itu pun lenyap.  
 
Janji Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Saat 
hidup kita dipenuhi banyaknya masalah dan persoalan, 
hati dan pikiran kita menjadi gelap. Sering kali kita pun 
kehilangan arah dan bingung menentukan langkah 
yang selanjutnya. Hati kita menjadi suram, takut, 
gelisah, dan semua bayangan negatif mulai 



bermunculan. Namun jika kita ingat dan berpegang 
teguh pada janji Tuhan, maka janji itu akan menjadi 
terang yang melegakan, memberi pengharapan dan 
sukacita. Terang yang akan mengusir kegelapan 
terpancar keluar dari hati, pikiran, dan hidup kita.  
 
Mengetahui hal ini, iblis pun tidak tinggal diam. Ketika 
Tuhan berjanji, iblis akan berusaha untuk menghalangi. 
Iblis akan memperkeruh keadaan dan menimbulkan 
banyak masalah, supaya janji Tuhan tidak tergenapi. 
Janji Tuhan yang kita terima awal tahun 2020 adalah 
tahun kemuliaan Tuhan. Baru memasuki awal tahun, 
serbuan virus melanda seluruh dunia, sehingga tahun 
ini menjadi tahun yang penuh penderitaan, kesedihan, 
ketakutan, dan kehancuran. Namun sejak awal tahun 
pula Tuhan telah memberikan rhema Yesaya 60. 
“Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan 
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang 
Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi 
nyata atasmu (ay.2)”. Peringatan sekaligus janji, telah 
Tuhan berikan bahkan sebelum iblis mulai bergerak. 
Saat ini, jika hati dan pikiran kita sedang dilanda 
kegelapan, ingat dan imani janji Tuhan. Sekalipun iblis 
berusaha untuk menghalangi, tetapi perjanjian Tuhan 
tak tergoyahkan. Keadaan yang buruk sanggup Tuhan 
ubahkan menjadi kebaikan, bahkan kemuliaan yang 
besar. Pegang erat-erat janji Yesaya 60 dan lihatlah 



bagaimana terang Tuhan muncul sebagai pelangi 
kemuliaan dalam hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Kegelapan boleh berusaha MENGHALANGI, tetapi 
terang Tuhan TIDAK AKAN TERHALANG. 
 
APLIKASI 

1. Apakah bentuk kegelapan yang sedang Anda 
rasakan sekarang ini? 

2. Apa yang Anda rasakan setelah menyadari bahwa 
kegelapan tak lagi berkuasa jika ada terang? 

3. Apa yang harus Anda lakukan supaya terang Tuhan 
ada dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kuatkanlah hati kami. Biarlah mata kami 
hanya melihat pada janji-Mu dan bukan pada 

kegelapan di sekitar kami. Kami percaya, ketika Engkau 
telah berfirman, maka tak ada satu kekuatan pun yang 

bisa menghalanginya. Terang-Mu yang ajaib 
menenangkan dan meneguhkan langkah-langkah kami 

menuju pada penggenapan janji-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 8-10 

Matius 25:31-46 



19 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PEMEGANG KUNCI PINTU KEHIDUPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Wahyu 3:7-13 
 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:7 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di 
Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, 
yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, 
tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, 
tidak ada yang dapat membuka. 
 
Kala hidup dihadang pintu-pintu tertutup, tak jarang 
keputusasaan menerjang hidup kita. Demikian pula 
yang tengah Agum alami. Usaha dagangnya di sebuah 
pusat grosir entah mengapa menjadi sepi. Padahal ia 
harus membayar sewa kios, pegawai, dan juga tagihan-
tagihan yang ada. Tidak ada yang bisa diandalkan 
Agum. Saat ia merasa bingung, tiba-tiba ia mendengar 
lantunan sebuah lagu, “Bila Kau yang membuka pintu, 
tak ada satu pun yang dapat menutupnya.”  
 
Lagu yang dipopulerkan oleh Maria Shandi itu 
menceritakan tentang bagaimana setiap pergumulan 



hidup yang kita alami dan segala bentuk kekuatiran kita 
harus kita serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Agum 
ingat siapa pemilik hidupnya. Ia pun berdoa meminta 
pertolongan kepada Tuhan. Ia menyerahkan semua 
kekuatiran hidupnya dan lagu tersebut benar adanya 
dialami oleh Agum. Tuhan pun membukakan pintu 
baginya. Tiba-tiba ia mendapat pesanan barang, tiba-
tiba tagihan bisa dibayarkan di belakang, dan tiba-tiba 
pembeli datang memborong dagangannya. 
 
Ya, pintu tertutup memang hanya bisa dibuka jika kita 
memiliki kuncinya. Dalam kehidupan ini, Tuhanlah 
pemilik kunci kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan 
kuatir akan hidup kita, akan apa yang kita pakai, atau 
apa yang akan kita makan (Luk. 12:22). Meskipun 
seolah jalan-jalan tertutup dan tampak suram, ingatlah 
siapa pemilik kunci kehidupan kita. Segelap-gelapnya 
kegelapan, tidak akan bisa menghalangi terang. Sekuat-
kuatnya iblis berusaha untuk mengagalkan janji dan 
agenda Tuhan, tetap saja janji Tuhan tidak pernah bisa 
digoyahkan. Sekalipun iblis berusaha menunganggi 
situasi dan mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan 
sanggup mereka-rekakannya kembali menjadi 
kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan, tetapi Tuhan 
sanggup mengubahnya menjadi pelangi kemuliaan 
yang indah. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka 
tidak ada satu pun yang bisa menutupnya, sehingga 



perjanjian Tuhan yang tak tergoyahkan dinyatakan 
pada setiap kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kalau Tuhan sudah MEMBUKA PINTU, maka tidak ada 
satu pun yang BISA MENUTUPNYA.  
 
APLIKASI 

1. Dalam hal apa Anda merasa pintu masih tertutup 
bagi Anda? 

2. Mengapa Tuhan mengizinkan pintu itu tertutup 
dan mengapa Tuhan mau membukakan pintu bagi 
Anda? 

3. Bagaimana cara Anda menantikan Tuhan sampai 
Tuhan membukakan pintu, sehingga tidak ada 
yang bisa menutupnya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau memiliki 
rancangan yang indah bagi setiap kami. Apa pun yang 

kami hadapi, Engkau pasti akan memberikan jalan 
keluar. Kala Engkau sudah membuka pintu, kami yakin 

tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 11-12 
Matius 26:1-25 



20 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

KUNCI MENDAPATKAN PELANGI KEMULIAAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 11:31-44 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:40 Jawab Yesus: "Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau 
akan melihat kemuliaan Allah?" 
 
Wanita itu sedang dalam keadaan hamil delapan bulan 
dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Sambil 
menangis kebingungan, ia pun pergi menuju klinik 
aborsi. Namun di tengah jalan, seorang ibu 
menghentikannya dan berkata, "Nak, aku tidak 
mengenalmu dan juga tidak ingin mengganggumu. Tapi, 
saat melihatmu, Roh Kudus mendorongku untuk 
mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. 
Percayalah, Dia tidak pernah melupakanmu. Semuanya 
akan berakhir dengan baik." Kalimat itu sungguh sangat 
kuat dan dalam bagi wanita itu, sehingga ia berlutut di 
sudut jalan, berserah diri kepada Tuhan Yesus, dan 
membatalkan keinginannya untuk aborsi. Kini anaknya 
telah menjadi penyanyi dan motivator yang dipakai 



Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nama anak itu 
ialah Israel Houghton. 
 
"Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan 
Allah," Yesus mengatakan itu kepada Maria dan Marta 
yang sedih melihat saudara mereka, Lazarus, yang 
sudah mati. Ketika mereka percaya, mereka pun melihat 
mujizat terjadi dan kemuliaan Allah dinyatakan. Lazarus 
bangkit dan hidup kembali. 
 
Rhema tahun ini adalah Tahun Kemuliaan Tuhan. 
Keadaan saat ini memang terasa gelap dan kelam, tetapi 
janji Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh keadaan. Janji 
Tuhan akan tetap berlaku. Hanya saja kemuliaan itu 
akan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mau 
bangkit dalam iman percayanya. Ya, tahun 2020 belum 
selesai. Kesempatan kita belum habis. Masih ada waktu 
bagi kita untuk meraih dan mendapatkan janji Tuhan. 
Separah apa pun kegelapan dan kekelaman hidup kita 
hari ini, mari kita sama-sama bangkit. Bangkitkan iman 
kita. Percayalah bahwa mengubah keadaan kita adalah 
perkara mudah bagi Tuhan. Membuat mujizat adalah 
spesialisasi-Nya. Cara dan waktunya biar Tuhan yang 
tentukan. Bagian kita adalah tetap percaya, bangkit 
dalam iman, dan jaga iman percaya kita tetap menyala 
saat pelangi kemuliaan Tuhan itu datang dalam hidup 
kita. 
 



RENUNGAN 
Pelangi kemuliaan Tuhan akan terjadi bagi orang-orang 
yang SUNGGUH-SUNGGUH PERCAYA.  
 
APLIKASI 

1. Adakah janji Tuhan yang kini tampak semakin 
mustahil terjadi di hidup Anda? Janji apakah itu?  

2. Mengapa Anda perlu meningkatkan kepercayaan 
Anda sampai Anda sungguh-sungguh percaya 
semustahil apa pun keadaan Anda saat ini? 

3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan iman 
percaya Anda akan janji Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya janji-Mu ya dan amin, 

tak akan tergoyahkan sedikit pun oleh situasi dan 
kondisi yang terjadi. Sekelam dan segelap apa pun 
hidup kami saat ini, kami percaya terang-Mu terbit 
atas kami dan pelangi kemuliaan-Mu akan Engkau 

nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh 
Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 13 

Matius 26:26-50 


