


28 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

TUHAN AKAN MENGERJAKAN YANG LEBIH BESAR 
DAN LEBIH CEPAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 31:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 31:4 Aku akan membangun engkau kembali, 
sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel! 
Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana 
dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang 
bersukaria. 
 
“Disayang!” kata itu diteriakkan Kezia pada ayahnya di 
suatu pagi. Ayahnya yang sedang bersiap-siap ke kantor, 
tidak tahu apa yang dimaksud Kezia. Gadis mungil 
berusia lima tahun itu lalu menepuk baju yang 
dikenakannya. Di bagian depan baju itu tertulis kata: 
Disayang.  Ayah Kezia pun memeluknya dengan hangat 
dan anak itu tersenyum bahagia. “Kamu memang 
disayang!” Senyum Kezia makin lebar dan sambil 
melompat, ia pergi sambil terus mengulang kata itu, 
“Aku disayang. Aku disayang.” 
 



Bagi ayah Kezia, momen sederhana tadi terasa begitu 
sempurna. Dalam interaksi spontan dan indah, ayahnya 
melihat wajah putri kecilnya yang berseri-seri karena 
mengalami rasanya menerima kasih yang tak bersyarat. 
Sukacitanya sangat jelas terlihat. Kezia tahu bahwa 
tulisan di bajunya benar-benar sesuai dengan perasaan 
ayahnya kepadanya.  
 
Terkadang, kita lupa bahwa Allah Bapa sungguh-
sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. 
Ketika kita mengalami kesusahan dan pencobaan yang 
berat, kita mulai meragukan kasih Allah kepada kita. 
Nabi Yeremia mengingatkan kita dalam Yeremia 31:3-4, 
bahwa Bapa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. 
Allah pun akan memulihkan keadaan kita setelah 
mengalami masa kesusahan yang besar. Dia akan 
mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian sukaria dan 
kita akan dibangun kembali dengan lebih besar dan 
lebih cepat dari sedia kala. Saat ini memang keadaan 
masih kacau dan belum sepenuhnya pulih. Masih 
banyak hal yang perlu kita benahi akibat pandemi yang 
melanda dunia. Namun janganlah takut dan cemas, 
Bapa yang mengasihi kita akan terus menuntun dan 
memberkati kita, sehingga kita tidak akan tinggal 
terpuruk oleh sapuan badai. Melainkan akan semakin 
maju dan semakin besar dengan percepatan yang dari 
Tuhan, sehingga pelangi kemuliaan-Nya akan tampak 
nyata atas hidup kita. (PF) 



 
RENUNGAN 
Hal-hal yang LEBIH BESAR dan LEBIH CEPAT akan Tuhan 
kerjakan SETELAH masa kesusahan besar. 
 
APLIKASI 

1. Seberapa besar dampak yang diakibatkan 
pandemic saat ini pada kehidupan Anda? 

2. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi masa-
masa kesusahan? 

3. Bagaimana Anda akan menyiapkan diri Anda untuk 
menerima hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat 
dari Tuhan setelah masa kesusahan ini berlalu? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Bapa yang 
begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan 
tak terbatas. Kesusahan apa pun yang sedang kami 
alami saat ini, kami akan tetap bersukacita dalam 

Engkau. Sebab kami tahu bahwa Engkau akan segera 
memulihkan keadaan kami bahkan lebih besar dari 
sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 26-27 

Markus 2 



29 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

BERKAT TERSEMBUNYI DI BALIK BENCANA 

 
BACAAN HARI INI 
Mikha 2:10-13 
 
RHEMA HARI INI 
Mikha 2:13 Penerobos akan maju di depan mereka; 
mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu 
gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan 
berjalan terus di depan mereka, TUHAN sendiri di 
kepala barisan mereka! 
 
Berabad-abad silam, cacar merupakan penyakit yang 
sangat mematikan. Pasalnya, penyakit ini telah 
membunuh jutaan orang. Berbagai cara telah dicoba 
untuk menyembuhkan penyakit ini, tetapi tidak 
membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Suatu hari, 
seorang calon dokter Inggris bernama Edward Jenner 
menemukan fakta bahwa sangat jarang ada pemerah 
susu sapi yang terkena cacar. Tampaknya hal ini ada 
kaitannya dengan kedekatan para pemerah susu sapi 
itu dengan cacar sapi yang dialami ternak-ternaknya. 
Kemudian ia mengambil cairan dari cacar sapi itu untuk 
diteliti dan dibuatkan formula. Singkat cerita, ia pun 



mencoba menyuntikkan formula itu kepada seorang 
anak. Anak itu pun terkena cacar sapi, tetapi segera 
sembuh. Lalu saat materi cacar air disuntikkan 
kepadanya, tidak ada tanda-tanda sakit apa pun 
muncul pada tubuh anak itu. 
 
Itulah vaksin pertama yang dikenal dunia yang 
ditemukan pada tahun 1796. Keberhasilan vaksin cacar 
ternyata memicu para ilmuwan di seluruh dunia untuk 
mengembangkan serangkaian formula baru untuk 
memerangi berbagai penyakit mematikan seperti polio, 
tetanus, batuk rejan, dan masih banyak lagi lainnya. 
Sampai kini, ada ratusan bahkan ribuan vaksin yang 
terus ditemukan. 
 
Apabila tidak ada penyakit cacar yang merenggut 
nyawa jutaan orang, tentu saja Edward Jenner tidak 
akan meneliti, sehingga vaksin cacar sebagai vaksin 
pertama di dunia pun tidak akan ditemukan. 
Sesungguhnya, hal itu adalah sebuah pola yang sangat 
sering kita lihat. Ketika ada kesusahan besar, sering 
kalinya diikuti oleh solusi yang lebih besar juga. Sama 
seperti yang pernah Ps. Nita Setiawan khotbahkan 
bahwa bahan mujizat adalah masalah, tidak akan ada 
mujizat besar tanpa masalah besar. Demikian juga 
dengan saat ini. Mari kita tangkap dan imani bahwa 
setelah masa kesusahan besar ini, akan ada hal-hal 
yang lebih besar dan lebih cepat juga yang akan Tuhan 



kerjakan, sehingga pelangi kemuliaan-Nya pun semakin 
dinyatakan di tengah-tengah kita. 
 
RENUNGAN 
Setelah bencana, akan terjadi LEDAKAN KEMAJUAN 
dan TEROBOSAN yang luar biasa.  
 
APLIKASI 
1. Kesusahan besar apakah yang tengah Anda alami 

saat ini? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan 

kesusahan besar terjadi? 
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk bangkit 

dalam iman dan percaya bahwa akan ada hal-hal 
yang lebih besar dan lebih cepat yang Tuhan 
kerjakan setelah semua ini?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau mengubah cara pandang kami. 
Kami tidak mau lagi melihat kesusahan besar ini 

sebagai sesuatu yang menghimpit kami, melainkan 
sebagai bahan dasar dari perkara-perkara besar yang 
akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Karena 
kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah 

Allah yang jauh lebih besar dari segala kesusahan yang 
ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 1-2 

Markus 3:1-19 

 



30 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

MAKSUD TUHAN DI BALIK KEMUNDURAN YANG KITA 
ALAMI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 41:9-20 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
 
Sudah lama sekali Anggi ingin mencoba memanah. 
Kesempatan itu lalu datang ketika temannya yang 
mempunyai sepupu seorang atlet memanah 
mengajaknya untuk memanah bersama sepupunya itu. 
Saat memegang busur dan panah di tangannya, hati 
Anggi pun berdebar-debar kencang. Sesuai instruksi, 
Anggi dan temannya mencoba memanah sasaran 
dengan anak panah mereka. Namun, panah Anggi 
bahkan tidak mencapai sepertiga jarak dengan papan 
sasarannya. Selain itu, panahnya terbawa tiupan angin 
dan menyimpang ke samping. Akibatnya, telinga Anggi 



dibanjiri tawa temannya. Namun sepupu temannya itu 
hanya tersenyum maklum dan berkata, “Tidak apa, itu 
kesalahan pemula. Coba Tarik panahmu kuat-kuat ke 
belakang, sampai tali busurmu tidak bisa ditarik lagi.” 
Anggi pun mencoba sebisanya, dan kali ini, panahnya 
melesat cepat dan berhasil menancap papan sasaran.   
 
Ya, selain kemampuan untuk membidik, ketepatan 
memanah ditentukan dari seberapa jauh pemanah 
menarik panah beserta tali busur ke belakang. Semakin 
jauh ditarik mundur, maka gaya pegas yang dihasilkan 
ketika anak panah dilepaskan pun semakin besar. Hal 
ini menyebabkan anak panah mampu melesat lebih 
cepat, lebih jauh, dan memiliki risiko minim untuk 
terbawa angin. Sehingga, anak panah pun berhasil 
mencapai sasarannya. 
 
Saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami 
kemunduran. Bukan hanya selangkah dua langkah 
mundur, tetapi kehidupan tiba-tiba menarik kita 
mundur sangat jauh. Sampai rasanya kita tidak 
mungkin bisa lebih mundur lagi, tidak mungkin bisa 
lebih terpuruk lagi.  Namun, hari ini ketahuilah, kita tak 
ubahnya anak panah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan 
izinkan kemunduran itu terjadi, maka bersiaplah, itu 
tandanya Tuhan ingin mengerjakan hal-hal yang lebih 
besar dan lebih cepat melalui hidup kita. Ketika tangan 
Tuhan yang penuh kuasa sudah bekerja, maka tidak 



ada angin badai yang akan menyimpangkan kita dari 
rencana-Nya dan pelangi kemuliaan-Nya akan 
dinyatakan atas kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
JANGAN TAKUT dengan KEMUNDURAN yang kita lihat, 
sebab hal-hal yang LEBIH BESAR and LEBIH CEPAT akan 
terjadi setelah badai berlalu.  
 
APLIKASI 

1. Kemunduran apakah yang tengah Anda alami di 
hidup Anda saat ini?  

2. Mengapa Tuhan mengizinkan kemunduran itu 
terjadi kepada Anda? 

3. Bagaimana Anda akan melihat kemunduran dalam 
hidup Anda dan membangkitkan kembali iman 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkaulah 

Tuhan Allah kami. Kami percaya hidup kami aman di 
dalam tangan-Mu. Kemunduran yang kami alami saat 
ini tidak akan pernah mencelakakan kami, tetapi akan 
Engkau gunakan untuk mendatangkan kebaikan yang 

lebih besar lagi bagi kami. Ajari kami untuk terus 
melekat kepada-Mu, agar hati kami bisa berserah 

sepenuhnya pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 3-4 
Markus 3:20-35 



01 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

MASA KEGELAPAN ADALAH MASA UNTUK BELAJAR 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 5:6-10 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, 
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. 
 
Kita bisa melihat masalah dari dua sisi. Yang pertama, 
masalah adalah sesuatu yang akan menghambat dan 
menghancurkan kita. Atau yang kedua, masalah adalah 
kesempatan untuk belajar lebih baik lagi dari 
sebelumnya. Ini yang dialami Yusuf. Yusuf bukan siapa-
siapa ketika ia keluar dari rumah ayahnya. Ia hanya 
pemuda tanpa pengalaman apa-apa. Keahliannya hanya 
bermimpi tanpa bisa menjelaskan makna mimpinya. 
Kegelapan demi kegelapan pun ia lalui. Tanpa 
disadarinya, justru dalam kegelapanlah Tuhan melatih 
dirinya. Mempersiapkan dan memperlengkapi Yusuf 
untuk menjadi penguasa besar di Mesir. 



 
Di rumah Potifar, ia belajar mengatur segala 
sesuatunya, mulai dari keuangan sampai bahan 
makanan. Potifar tidak perlu mengatur apa-apa selain 
dari makanannya sendiri. Di dalam penjara pun sama. 
Semua tahanan di sana dipercayakan kepada Yusuf. 
Yusuf yang mengatur dan memastikan keadaan para 
tahanan. Meski Yusuf bisa terpuruk, tetapi ia memilih 
untuk melihat masa kegelapan sebagai kesempatan 
untuk belajar. Sampai akhirnya ketika ia diangkat 
menjadi perdana menteri, ia sudah berubah. Ia bukan 
lagi anak yang dimanjakan ayahnya. Ia sudah menjadi 
pribadi yang dewasa, tahan banting, bisa memimpin, 
bisa mengatur, bahkan mampu memberikan solusi atas 
masalah-masalah yang terjadi di Mesir. Kita pun bisa 
melihat bagaimana Yusuf membawa terobosan demi 
terobosan atas Mesir saat itu.  
 
Sama seperti Yusuf, masa kegelapan pun akan selalu 
memberikan kita dua pilihan. Sebagai hal yang 
menghancurkan ataukah sebagai kesempatan kita 
untuk belajar. Bagi yang mau belajar, lihatlah apa yang 
akan Tuhan kerjakan atas kita. Ketika waktunya tiba, kita 
sudah menjadi pribadi yang berbeda. Jauh lebih kuat, 
lebih teguh dan kokoh dari sebelumnya. Saat kita 
menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima pelangi 
kemuliaan Tuhan, Dia pun akan mengerjakan perkara-



perkara lebih besar dan lebih cepat dalam hidup kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan menjadikan kita LEBIH TEGUH, KUAT, dan 
KOKOH melalui penderitaan dan masalah.  
 
APLIKASI 

1. Hal apakah yang bisa Anda lihat sebagai 
kesempatan untuk belajar di masa-masa pandemi 
ini bagi hidup Anda? 

2. Apa akibatnya jika Anda terus melihat masalah 
sebagai sebuah masalah dan bukan kesempatan 
untuk belajar? 

3. Apakah komitmen Anda untuk terus belajar, 
mengasah diri supaya Anda bisa makin kuat dan 
kokoh? Tuliskan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak 

pernah meninggalkan kami di masa-masa tergelap 
dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus belajar 

dan melakukan apa yang kami bisa dengan segenap 
hati kami. Karena kami tahu, setelah semua ini berlalu, 

kami harus menjadi pribadi yang lebih kuat dari 
sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 5-6 

Markus 4:1-20 
 
 
 
 



02 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

PENGHIBURAN TUHAN DI TENGAH KESUKARAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 71:17-24 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 71:20-21 Engkau yang telah membuat aku 
mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, 
Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari 
samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku 
kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan 
akan berpaling menghibur aku.  
 
Seorang ibu menemukan sebuah kepompong kupu-
kupu di halaman rumahnya. Suatu hari terlihat sebuah 
lubang kecil. Lalu ibu ini melihat kupu-kupu sedang 
berjuang melalui lubang kecil tersebut. Sudah 
beberapa jam berlalu tanpa hasil. Ibu ini memutuskan 
untuk menolongnya. Ia mengambil gunting dan 
membuka kepompong tersebut. Akhirnya kupu-kupu 
tersebut bisa keluar dengan mudah. Kupu-kupu 
tersebut mempunyai badan yang besar tetapi sayap 
yang kecil dan lemah. Ibu ini beharap pada saatnya 
sayapnya akan membesar dan sanggup menopang 



tubuhnya. Namun harapannya sia-sia! Kupu-kupu itu 
tak kunjung terbang, ia hanya bisa merayap. 
 
Ibu tersebut baik hati, tetapi terlalu tergesa-gesa 
sehingga tidak menyadari bahwa ia telah menjadi 
penghambat bagi kupu-kupu tersebut. Perjuangan 
kupu-kupu untuk keluar dari lubang yang kecil 
kepompongnya sesungguhnya adalah cara Tuhan 
untuk memindahkan cairan dari tubuh si kupu-kupu ke 
sayapnya. Jadi, pada waktu kupu-kupu tersebut keluar 
dari kepompongmya, ia dapat segera terbang. Sama 
halnya dengan kupu-kupu tersebut, sering kali Tuhan 
izinkan ada banyak kepompong-kepompong 
perjuangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini, 
baik itu dalam pekerjaan, karier, cita-cita, keluarga, 
dsb. Jika Tuhan membiarkan hidup kita tanpa 
hambatan dan kesulitan, hal itu justru akan 
melumpuhkan kita. Kita tidak akan pernah 
mengembangkan potensi dan kekuatan yang sudah 
Tuhan tanamkan dalam diri kita.  
 
Namun, dalam rhema hari ini dengan sangat jelas 
berkata bahwa meski Tuhan mengizinkan kesukaran 
dalam hiup kita, tetapi Dia juga yang akan menghibur, 
menaikkan, dan bahkan menambah kebesaran kita. Di 
setiap kesendirian kita, ada Tuhan yang menemani. Di 
setiap sedih kita, ada Tuhan yang menghibur. Di setiap 
kesusahan, ada Tuhan yang membuka jalan. Dan di 



setiap kekurangan, ada Tuhan yang mencukupkan. 
Tuhan yang akan membawa kita mengalami hal-hal 
lebih besar dan lebih cepat, serta menyatakan pelangi 
kemulian-Nya dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Meski Tuhan mengizinkan kesukaran, tetapi Dia juga 
yang akan MENGHIBUR, MENAIKKAN dan bahkan 
MENAMBAH KEBESARAN kita.  
 
APLIKASI 

1. Adakah kesukaran atau keseakan yang sedang 
Anda alami saat ini?  

2. Bagaimanakah pandangan Anda selama ini 
terhadap segala proses yang sedang Anda alami? 

3. Apa komitmen Anda untuk mengaplikasikan 
renungan hari ini dalam kehidupan Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala 
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat 
penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Kami 
percaya, apa pun yang sedang kami alami saat ini, 

Engkau tetap ada bersama dengan kami, menghibur 
dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 7-8 

Markus 4:21-41 



03 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KUNCI MENGALAMI PELANGI KEMULIAAN  

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-31 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat.  
 
Percaya adalah sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi 
sulit untuk dilakukan. Apalagi bagi mereka yang tengah 
mengalami keadaan buruk, percaya akan hal baik di 
balik hal buruk bukanlah perkara yang mudah 
dilakukan. Namun, tidak dengan Nuh. Ia adalah sosok 
yang bisa kita teladani, sebab ia hidup oleh iman 
meskipun belum melihat apa yang akan terjadi. Tidak 
mudah membangun sebuah perahu raksasa di atas 
gunung, padahal tanda-tanda hujan pun tak tampak. 
 
Nuh memilih untuk selalu mempercayai apa yang 
dikatakan Tuhan kepadanya. Nuh juga mengajak 
seluruh anggota keluarganya ikut percaya dan 
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada 



mereka. Hingga waktu air bah datang, saat bahtera 
terombang-ambing, dan bumi tertutup dengan air 
selama satu tahun lebih, Nuh tidak goyah imannya. Ia 
tetap percaya janji Tuhan kepadanya dan keluarganya. 
Benar saja, pengharapan Nuh tidak sia-sia. Tuhan pun 
memberikan pelangi kemuliaan usai air bah melanda 
bumi. Sebuah busur di awan sebagai tanda bahwa 
Tuhan tidak akan pernah memusnahkan umat manusia 
lagi dan justru Tuhan berjanji akan memberkati dan 
menjadikan Nuh bangsa yang besar.  
 
Jikalau Nuh dan keluarganya memilih percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan di tengah keadaan buruk 
yang terjadi, hendaknya kita pun demikian. Tak peduli 
seberapa parahnya sakit yang kita rasakan, tak peduli 
seberapa berat masalah yang kita hadapi, pilihlah 
untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memberikan 
pelangi kemuliaan yang dasyat dalam hidup kita. 
Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan 
dalam hidup kita. Percayalah Tuhan akan semakin 
membuat percepatan tanpa batas dalam hidup kita. 
Bahkan lebih besar lagi yang belum pernah kita alami 
sebelumnya. Kuncinya adalah selalu percaya kepada 
Tuhan Yesus. (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Kunci mengalami PELANGI KEMULIAAN yang dahsyat 
adalah PERCAYA.  
 
APLIKASI 

1. Mengapa Anda harus memiliki kunci untuk 
mengalami pelangi kemuliaan yang dasyat?  

2. Apakah Anda percaya pelangi kemuliaan yang 
dahsyat akan terjadi dalam hidup Anda? Jika sudah 
atau belum mengapa? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar mengalami 
pelangi kemuliaan yang dasyat? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan Yesus, kami mau percaya sepenuhnya kepada-
Mu bahwa pelangi kehidupan yang dasyat akan kami 

alami. Ajarkan kami selalu hidup seturut dengan 
firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 9-11 
Markus 5:1-20 



04 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

KUNCI MENERIMA PENGGENAPAN JANJI TUHAN DI 
TAHUN KEMULIAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 11:1-45 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:40 Jawab Yesus: "Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau 
akan melihat kemuliaan Allah?" 
 
"Tidak peduli apa pun yang terjadi, Papa akan selalu ada 
untukmu, Armando." Kalimat itu sering diucapkan 
seorang ayah kepada anaknya. Lalu suatu hari, gempa 
dengan kekuatan 6,9 SR menggoncang bagian Utara 
Armenia. Bangunan-bangunan roboh, tidak terkecuali 
gedung sekolah Armando. Ayah Armando tiba di 
sekolah itu sesaat setelah goncangan berhenti. Dengan 
segera ia mulai menggali dan mengangkat puing-puing 
bangunan yang menimbun lokasi tempat kelas Armando 
tadinya berada. Meski orang-orang berkata usahanya 
sia-sia, tetapi kegigihannya akhirnya menggerakkan 
mereka untuk membantunya. Dua jam berlalu, lima jam, 
sepuluh jam, delapan belas jam. Lalu tiba-tiba terdengar 



suara dari bawah papan yang roboh. Sang ayah lantas 
memanggil, "Armando!" dan dari kegelapan di bawah 
terdengar sahutan kecil, "Papa!" Saat Armando akhirnya 
berhasil diselamatkan bersama tiga belas teman 
sekelasnya, ia berkata kepada teman-temannya, "Benar 
kan, aku sudah bilang, Papaku pasti akan datang 
menolongku, karena ia sudah berjanji!" 
 
Seperti Armando dan teman-temannya, mungkin saat 
ini kita bagai ditelan kegelapan. Namun tetaplah 
percaya pada janji Tuhan. Tanamkan bahwa tahun ini 
adalah tahun kemuliaan Tuhan. Dunia memang gelap, 
bangsa-bangsa dalam kekelaman, tetapi Terang Tuhan 
terbit atas kita. Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Janji 
Tuhan tidak pernah gagal. Yang menjadi masalah adalah 
sikap hati kita sendiri. Apakah kita percaya dan 
memegang janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita?  
 
Kepada Marta dan Maria yang sudah kehilangan harap 
karena saudara mereka Lazarus telah meninggal, Yesus 
mengingatkan bahwa mereka akan melihat kemuliaan 
Allah kalua mereka percaya. Yesus pun membuktikan 
bahwa Dia sanggup melakukan yang mustahil sekalipun. 
Lazarus bangit! Ya, tak  ada alasan untuk tidak percaya 
akan janji Tuhan. Bagian kita adalah terus pegang janji-
Nya. Seberat dan sesulit apa pun keadaan kita, jangan 
menyerah. Waktu-Nya akan tiba saat Tuhan 
memulihkan kita, bahkan Dia akan melakukan perkara-



perkara besar dan percepatan dalam hidup kita, 
sehingga pelangi kemuliaan-Nya sungguh tampak nyata 
atas kita.  
 
RENUNGAN 
SINGKIRKAN KERAGUAN dan PEGANG TEGUH janji 
Tuhan, maka kita akan menerima PERKARA BESAR dan 
PERCEPATAN di tahun kemuliaan ini.  
 
APLIKASI 

1. Masihkah Anda memegang janji rhema firman 
Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan 
Tuhan? Apa yang membuat Anda ragu? 

2. Mengapa penting bagi Anda untuk terus percaya 
pada janji Tuhan, semustahil apa pun 
kenyataannya? 

3. Bagaimana Anda akan membenahi sikap hati Anda 
dan kembali menantikan janji Tuhan? 

 
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau Allah 
yang tak pernah melupakan janji-Mu. Sekali Engkau 

berkata, Engkau yang pastikan semua itu akan terjadi. 
Bentuklah hati kami melalui segala sesuatu yang 

terjadi, biarlah kepercayaan kami kepada-Mu boleh 
semakin kuat meski keadaan menjadi semakin 



mustahil. Sebab sesungguhnya, tak ada yang mustahil 
bagi-Mu dan pelangi kemuliaan-Mu akan Engkau 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 12-14 

Markus 5:21-43 


