


23 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMULIHKAN PERCAYA DIRI ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:26-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu 
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah 
diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-
Nya mereka. 
 
Apa yang kita lihat saat bercermin, bisa sangat 
mempengaruhi rasa percaya diri kita. Jika kita melihat 
sosok yang cantik atau tampan, rapi, bersih, 
mengenakan busana yang bagus dan cocok dengan kita, 
pasti kita akan merasa siap menghadapi apa saja yang 
akan kita temui hari itu. Lain halnya jika kita bercermin 
pada cermin yang retak atau pecah. Bayangan kita akan 
tampak kurang baik. Retakan atau pecahan kaca 
tersebut membuat bayangan kita membias dalam 
bentuk-bentuk yang tidak sewajarnya. Kita jadi tidak 
bisa melihat dengan jelas, apakah riasan wajah kita 
sudah benar dan rapi, atau apakah rambut kita sudah 
tersisir serta tertata seperti yang kita inginkan. Karena 
merasa tidak yakin, kita pun jadi merasa kurang percaya 



diri. Kita takut jangan-jangan penampilan kita ada yang 
salah, sehingga kita akan menjadi malu karenanya.  
 
Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang hari ini 
kehilangan rasa percaya diri karena bercermin pada 
cermin yang salah. Hanya ada satu cermin yang paling 
tepat menggambarkan diri kita yang sebenarnya, yaitu 
firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan 
menciptakan kita, manusia, segambar dan serupa 
dengan Allah.  
 
Ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam adalah pribadi 
yang begitu luar biasa. Ia bisa melihat dirinya sebagai 
gambar dan rupa Allah yang begitu dahsyat. Karena itu, 
Adam bisa mengeluarkan semua potensi terbaiknya dan 
ia bisa berkuasa atas Taman Eden dan menaklukkan 
bumi. Begitu pula jika kita bisa melihat diri kita sebagai 
ciptaan Tuhan yang luar biasa, maka kita pun akan 
beroleh kepercayaan diri ilahi, yang memampukan kita 
untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan yang 
sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, belajarlah 
untuk bercermin pada firman Tuhan dan pandanglah 
kepada Tuhan senantiasa, maka Dia akan memulihkan 
percaya diri ilahi kita dan mendatangkan kesembuhan 
total bagi batin kita.  (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
Tuhan ingin MEMULIHKAN percaya diri umat-Nya 
dengan PERCAYA DIRI ILAHI. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan ingin memulihkan rasa percaya diri 

Anda?  
2. Bagaimana Anda memandang diri Anda sekarang? 

Bisakah Anda melihat gambar dan rupa Allah dalam 
diri Anda?  

3. Apa pengaruh yang dibawa kepercayaan diri ilahi 
dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah 

mengingatkan kami tentang jati diri kami yang 
sebenarnya. Bahwa oleh kasih karunia-Mu, Engkau 

telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan 
diri-Mu sendiri. Tanamkanlah ini dalam hati kami, ya 

Tuhan, agar kami mampu melakukan segala kehendak-
Mu dan nama-Mu semakin di permuliakan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 1-2 

Lukas 14:1-24 

 



24 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
GAMBAR DIRI KITA DI TANGAN SANG PENCIPTA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 43:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku 
dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku 
memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-
bangsa sebagai ganti nyawamu. 
 
Sebuah lukisan bisa memiliki harga yang sangat 
fantastis, tetapi bisa juga tidak memiliki nilai jual sama 
sekali. Semua itu bergantung pada tangan siapa yang 
menciptakan karya seni tersebut. Sebagai contoh, 
lukisan karya Banksy berjudul “Girl With Balloon” 
ditawarkan dalam suatu acara lelang di Inggris tahun 
2018 lalu. Lukisan tersebut pada awalnya diletakkan di 
dalam sebuah bingkai yang dipampang di dinding. Saat 
proses lelang dimulai, secara perlahan, lukisan 
diturunkan dari dalam bingkai itu. Sementara itu, di 
bawah bingkai tersebut terletak sebuah mesin 
penyobek kertas. Sehingga ketika mesin penyobek 
kertas itu mulai merobek sedikit demi sedikit lukisan 
tersebut, para peserta lelang pun dibuat ketakutan. 



Sampai saat akhirnya palu diketok, lukisan tersebut 
sudah tersobek-sobek lebih dari setengahnya. Meski 
demikian, dalam proses pelelangan yang sangat 
dramatis tersebut, lukisan tersebut berhasil terjual 
dengan nilai 27 miliar rupiah. 
 
Sesaat setelah lukisan tersebut berhasil terjual, sang 
pelukis segera mengganti nama lukisan yang sudah 
tersobek-sobek setengahnya itu menjadi “Love is in the 
Bin”. Seorang kepala seni kontemporer bernama 
Branczik mengatakan bahwa Banksy tidak 
menghancurkan karya seninya sendiri, tetapi ia sedang 
menciptakan sebuah karya seni baru di tengah 
berjalannya acara lelang. Dengan demikian, ia pun 
berhasil mencetak sejarah saat pertama kalinya sebuah 
karya seni diciptakan dengan begitu mengejutkan di 
tengah berlangsungnya acara lelang 
 
Peristiwa di atas sangat mirip dengan bagaimana 
Tuhan menciptakan kita. Dia menciptakan kita serupa 
dan segambar dengan-Nya. Namun, terkadang, 
pengalaman pahit di masa lalu dapat merusak gambar 
diri kita. Kabar gembiranya adalah, nilai kita tidak 
ditentukan dari apa yang telah kita alami di masa lalu. 
Karena di tangan Tuhan, gambar diri yang rusak pun 
dapat dipulihkan-Nya dan diubahkan-Nya menjadi 
sebuah karya yang indah dan tidak ternilai harganya. 
Demikianlah Tuhan sanggup memberikan kesembuhan 



total atas segala luka batin kita dan membangkitkan 
rasa percaya diri ilahi dalam diri setiap kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan kita adalah Tuhan YANG SUKA memulihkan 
GAMBAR DIRI dan PERCAYA DIRI umat-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda menilai gambar diri Anda 

sendiri? 
2. Menurut Anda, apakah yang membuat seseorang 

dapat kehilangan gambar diri dan percaya dirinya? 
3. Renungkanlah, mengapa Tuhan suka memulihkan 

gambar diri umat-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih Engkau telah mengangkat kami, 

dari masa lalu yang gelap kepada terang-Mu yang 
ajaib. Terima kasih karena gambar diri kami yang rusak 

telah Engkau pulihkan dan Englau ubahkan menjadi 
sesuatu yang mulia di hadapan-Mu. Sehingga kami 
dapat Engkau pakai untuk Kerajaan-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 3-5 

Lukas 14:25-35 



25 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERCAYA DIRI ILAHI YANG SEJATI 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 17:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:5 Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah 
orang yang mengandalkan manusia, yang 
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya 
menjauh dari pada TUHAN!  
 
Pemalu dan minder, Melly kecil lebih menyukai 
kesendirian dibandingkan keramaian. Ia selalu merasa 
tidak bisa dan tidak mampu ketika ditunjuk untuk 
melakukan sesuatu. Meskipun Mely memiliki teman, 
tetapi di lingkungan yang baru ia membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk bisa beradaptasi. Hal itu 
berlangsung hingga ia kuliah. Kemudian, ketika 
kuliahnya memasuki semester akhir, ia diajak 
temannya untuk pelayanan. Awalnya ia menerima 
ajakan tersebut karena sulit menolak. Namun lama-
kelamaan ia mulai bisa menyesuaikan diri dan semakin 
berani mengerjakan tugas pelayanannya. Ia menyadari 
bahwa perubahan yang terjadi pada dirinya bukan 
karena kemampuannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang 



memberikan kemampuan, talenta, dan keberanian. 
Mely pun berubah menjadi pribadi yang ceria, mudah 
bergaul, dan tetap rendah hati. 
 
Benar, saat kita memiliki percaya diri ilahi, kita akan 
memiliki keberanian melakukan segala sesuatu 
melampaui kemampuan kita. Percaya diri ilahi yang 
sejati berasal dari Tuhan dan hubungan kita dengan-
Nya. Percaya diri ilahi berbeda dengan mengandalkan 
kekuatan sendiri. Memang Tuhan menyukai orang yang 
percaya diri, tetapi Tuhan tidak suka dengan orang 
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang 
yang sombong. Tuhan lebih menyukai orang yang 
kepercayaan dirinya lahir dari hubungannya dengan 
Tuhan.  
 
Jikalau saat ini kita mampu dan bisa melakukan 
segalanya, itu bukanlah karena kemampuan kita sendiri 
akan tetapi Tuhanlah yang memberikan kemampuan 
kepada kita. Segera bertobatlah kalau kita sudah 
merasa sangat percaya diri dan membuat diri kita 
sombong. Jangan sampai kejatuhan kita alami seperti 
Goliat yang begitu percaya diri dan menyombongkan 
dirinya, tetapi jadilah seperti Daud yang begitu percaya 
diri karena ia tahu Allah menyertainya. Saat kita 
bersandar pada kekuatan Allah, Dia akan memberikan 
kesembuhan total bagi batin kita, sehingga keminderan 



kita lenyap dan kepercayaan diri ilahi bangkit dalam 
diri kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Percaya diri ilahi BUKAN berarti SOMBONG dan 
MENGANDALKAN KEKUATAN DIRI SENDIRI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah merasa memiliki percaya diri 

ilahi yang sesuai dengan firman Tuhan? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda tidak boleh sombong dan 
mengandalkan kekuatan diri sendiri? 

3. Bagaimana sikap Anda agar bisa percaya diri, tetapi 
tidak sombong dan mengandalkan kekuatan diri 
sendiri? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami percaya diri 

ilahi dan jauhkanlah kami dari segala bentuk 
kesombongan maupun mengandalkan kekuatan diri 

sendiri. Kami percaya hanya Engkau yang bisa 
memampukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 6-8 
Lukas 15:1-10 



26 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENYEBAB HILANGNYA PERCAYA DIRI ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 59:1-2 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 59:2 tetapi yang merupakan pemisah antara 
kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang 
membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, 
sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. 
 
Daud dikenang sebagai raja besar dalam sejarah Alkitab. 
Namun masa kecilnya jauh dari kata hebat. Ayahnya 
bahkan tidak membekalinya dengan ilmu perang seperti 
kepada kakak-kakaknya. Minim pengetahuan, 
dikucilkan, tidak dianggap, dan sangat besar 
kemungkinan label-label yang negatif melekat pada 
dirinya. Secara manusia, tidak ada yang bisa Daud 
banggakan dan membuatnya percaya diri dalam 
menjalani kehidupan. Namun, ketika tidak ada satu pun 
orang hebat yang pandai berperang berani menghadapi 
Goliat, Daud justru begitu percaya diri untuk maju 
menghadapinya seorang diri. Semua mata pun 
menyaksikan bagaimana Daud akhirnya memenangkan 
pertarungan itu. Apa rahasianya? Bukan karena kuat 



dan gagahnya, bukan juga karena ia berambisi ingin 
menunjukkan bahwa dirinya mampu. Namun karena 
Daud hidup berkenan di mata Tuhan, dan hal itulah yang 
mendatangkan kepercayaan diri yang besar dan 
berujung pada kemenangan! 
 
Berbeda dengan Saul. Ia seorang yang hebat. 
Perawakan dan kemampuannya berperang sangat bisa 
dibanggakan. Sayangnya, ketika ia melanggar ketetapan 
Tuhan dan kehilangan perkenanan-Nya, ia begitu 
gemetar dan kehilangan percaya diri ketika harus 
berperang dengan Filistin (1Sam. 28:5). Ya, dosa 
membuatnya tidak lagi mampu mendengar petunjuk 
Tuhan. Akibatnya, ia tidak lagi bisa berdiri tegak 
menghadapi lawan-lawannya. 
 
Dari Daud dan Saul, kita bisa belajar bagaimana dosa 
dan hilangnya perkenanan Tuhan sangat bisa membuat 
kita 'kalah perang', sehebat apa pun skill dan 
kemampuan kita. Walau pada awalnya skill bisa 
membantu kita, tetapi hal itu tidak akan bisa 
menandingi orang yang punya kepercayaan diri karena 
hidupnya berkenan kepada Tuhan dan menjauhi dosa. 
Karena itu, mari jaga hidup kita dari dosa. Saat 
perkenanan Tuhan turun atas kita, semua luka batin 
yang menyebabkan kita kehilangan percaya diri akan 
Tuhan pulihkan secara total, sehingga melalui 
kepercayaan diri ilahi yang bangkit dari dalam diri kita, 



kaki kita akan terus tegak berdiri. Kita pun akan melihat 
bagaimana Tuhan memampukan kita untuk menjadi 
pemenang atas semua tantangan dalam hidup kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
DOSA membuat kita KEHILANGAN percaya diri ilahi. 
 
APLIKASI 
1. Adakah dosa yang membuat Anda kesulitan 

mendekat kepada Tuhan dan mendengar suaranya? 
2. Menurut Anda, apa akibatnya jika dosa itu tidak Anda 

bereskan dan Anda tinggalkan? 
3. Apakah komitmen Anda untuk terus mencari 

perkenanan Tuhan supaya Anda memiliki 
kepercayaan diri ilahi? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah 
jauh atau bahkan meninggalkan kami. Tapi dosa dan 
kesalahan kamilah yang menjauhkan kami daripada-
Mu. Hari ini, ajarkan kami untuk mau meninggalkan 

semua dosa kami, ya Tuhan, karena kami perlu Engkau 
dan kami tahu bahwa di luar Engkau, kami tidak bisa 
berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 9-11 

Lukas 15: 11-32 
 

 



27 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGATASI PENYEBAB HILANGNYA KEPERCAYAAN 

DIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 147:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 147:3 Ia menyembuhkan orang-orang yang 
patah hati dan membalut luka-luka mereka; 
 
Sungguh … indah. Maria tersenyum lebar di hadapan 
lukisan cat minyak yang dikerjakannya selama berhari-
hari. Nilai A hampir bisa dipastikan. Dengan 
bersenandung di atas sepeda, ia berangkat sekolah. 
Namun di tengah jalan, ia kurang berhati-hati dan 
lukisannya jatuh ke jalanan. Untung hanya ada sedikit 
debu dan tanah yang menempel di sana. Masih bisa 
dibersihkan dengan air. Ia lalu melanjutkan 
perjalanannya dengan hati-hati. Tak disangka-sangka, 
saat sedang menyeberangi jembatan, ia terserempet 
sepeda lain dari belakang. Maria terjatuh dan 
lukisannya terlempar ke kali. Kali ini, lumpur hitam 
menutupi sebagian besar lukisan tersebut dan 
kerangka kayunya juga patah.  
 



Sambil menahan tangisan, Maria pulang ke rumah. 
Tidak mungkin ia menunjukkan lukisan itu kepada guru 
dan teman-temannya lagi. Tentu saja ayah Maria 
kebingungan melihatnya pulang. Namun saat melihat 
lukisan Maria yang tidak lagi berbentuk, ia segera 
paham. Sementara anaknya mengurung diri di kamar, 
ia membersihkan semua lumpur dan kotoran yang 
menempel di lukisan, lalu mengeringkannya. Ia pun 
tidak lupa membuatkan kerangka kayu yang baru dan 
membingkainya. Kini lukisan itu bukan hanya terlihat 
baru kembali, tetapi juga lebih bernilai. 
 
Seperti lukisan tersebut, awalnya Tuhan menciptakan 
gambar diri kita indah adanya. Kita pun menjalani 
hidup dengan ringan dan tanpa beban. Namun, dalam 
perjalanan hidup, kita menjumpai hal-hal yang 
merusak gambar diri kita. Mungkin kita mengalami 
kegagalan, dikhianati orang terpercaya, diperlakukan 
tidak baik, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran 
yang ingin kita sembunyikan. Akhirnya, kepercayan diri 
kita hilang. Bahkan kita merasa kotor dan tidak layak. 
Satu-satunya cara untuk memulihkan gambar diri kita 
hanyalah dengan datang kepada Tuhan. Dengan kuasa 
darah-Nya, Dia akan membasuh segala kekotoran 
dalam hati kita. Dia pun akan memberikan kita 
kesembuhan total bagi batin kita, dan menggantikan 
kepercayaan diri kita yang hilang dengan percaya diri 
ilahi. (MV.L) 



 
RENUNGAN 
KEGAGALAN atau TRAUMA MASA LALU yang tidak 
segera diatasi dapat membuat kita KEHILANGAN 
kepercayaan diri. 
 
APLIKASI 
1. Kegagalan atau trauma masa lalu apakah yang 

sampai kini kerap menghalangi Anda untuk 
melangkah maju?  

2. Mengapa Anda perlu segera mengatasi kegagalan 
dan trauma masa lalu Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mengatasi kegagalan dan 
trauma masa lalu Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, sungguh besar kasih setia-Mu atas 

kami. Tak peduli apa pun yang terjadi kepada kami, tak 
peduli kesalahan apa pun yang kami lakukan, kasih-Mu 

kepada kami tak berkurang sedikit pun. Engkau 
menerima kami apa adanya dan memulihkan kami, 

sehingga kami pun menjadi layak di hadapan-Mu dan 
layak Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 12-13 

Lukas 16 



28 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENGOBATI RASA INSECURE DALAM DIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Hakim-hakim 6:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Hakim-hakim 6:15 Tetapi jawabnya kepada-Nya: "Ah 
Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang 
Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di 
antara suku Manasye dan akupun seorang yang paling 
muda di antara kaum keluargaku." 
 
Kisah hidup Gideon yang tertulis dalam kitab Hakim-
Hakim 6 telah menginspirasi banyak orang. Diceritakan 
pada masa itu, orang Israel hidup penuh tekanan dan 
kesengsaraan di bawah kekuasaan orang Midian. Orang 
Israel pun berseru kepada Tuhan dan Dia mengutus 
Gideon yang menjadi penyelamat atas mereka. Gideon 
digambarkan sebagai petani biasa dan mempunyai sifat 
pemalu. Ketika Allah memanggilnya untuk 
membebaskan umat Israel dari bangsa Midian, reaksi 
pertama Gideon adalah mengecilkan dirinya sendri. 
 
Gideon mempunyai konsep yang salah tentang dirinya. 
Sekian lama ditindas bangsa Midian, ia kehilangan 



kepercayaan dirinya dan gambar dirinya pun rusak. 
Ketika Malaikat Tuhan menyebutnya sebagai pahlawan 
yang gagah berani, jelas ia tidak percaya. Ia merasa tidak 
memiliki kemampuan untuk menyelamatkan 
bangsanya. Ia terpaku pada kelemahan dirinya dan lebih 
suka bersembunyi di balik situasinya yang tidak 
menyenangkan. Alih-alih mengimani perkataan firman 
Tuhan yang memanggilnya sebagai pahlawan yang 
gagah berani (ay.12), Gideon memilih untuk tetap hidup 
dalam kelemahan dan keterbatasannya. Namun kita 
dapat melihat bahwa pada akhirnya ketaatan Gideon 
membawa kemenangan bagi bangsa Israel. 
 
Sekarang mari melihat diri kita sendiri. Apakah kita 
merasa bahwa diri kita sangat kecil dan tidak dapat 
dipakai oleh Tuhan? Betapa sering dalam hidup ini kita 
berlindung di balik kelemahan dan keterbatasan kita. 
Ketika kita terus kehilangan kepercayaan diri, hal ini 
akan berimbas pada hidup yang selalu insecure. Pada 
akhirnya, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar 
karena kita memandang diri kita terlalu rendah. Kita 
menganggap diri kita tak mungkin melakukannya. 
Bangun kepercayaan diri kita, karena Tuhan 
memandang kita berharga. Jangan ragu meraih 
kesempatan yang Tuhan sediakan dan berserah kepada 
penyertaan Tuhan. Percayalah, Tuhan ingin 
membangkitkan percaya diri ilahi dalam diri kita dan 
mengerjakan kesembuhan total bagi bagin kita. 



 
RENUNGAN 
KEHILANGAN PERCAYA DIRI dan RUSAKNYA GAMBAR 
DIRI berimbas pada hidup yang selalu INSECURE. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri 

selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita dapat 

memulihkan kepercayaan diri kita? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah apa 

yang akan Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan 
renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari 
ini. Kami percaya tidak secara kebetulan saat ini 

Engkau sedang berbicara kepada kami, ampunilah 
kami jika selama ini kami selalu merasa tidak percaya 
diri dan meragukan kuasa-Mu. Ajar kami untuk dapat 

senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu sehingga kami 
tampil sebagai pahlawan dan nama-Mu saja yang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 14-15 
Lukas 17:1-19 



 



29 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BENIH SUKSES YANG TUHAN TANAMKAN DALAM 

KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 2:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan 
dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 
kita hidup di dalamnya. 
 
Terlahir sebagai orang kulit hitam, miskin, dan tinggal di 
perkampungan kumuh kota New York, Ursula M. Burns 
tidak berani bercita-cita tinggi. Ia pikir saat dewasa nanti 
ia akan menjadi perawat atau guru. Namun ibunya, 
Olga, memiliki keinginan yang berbeda. Ia ingin anak-
anaknya meninggalkan kemiskinan dan menjadi sukses. 
Sebagai ibu tunggal, ia menjalankan usaha pengasuhan 
anak di rumah sembari menyetrika pakaian tetangga 
agar ia bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. 
Ursula pun berhasil menjadi bintang pelajar di SMA. 
Prestasinya menarik perhatian perusahaan Xerox yang 
kemudian memberikan beasiswa dan 
mempekerjakannya seusai kuliah. Saat bekerja di Xerox, 



kariernya melejit dan akhirnya diangkat menjadi CEO 
pada tahun 2009, lalu menjadi kepala dewan direksi 
pada Mei 2010. Dari gadis muda yang tak berani 
bermimpi, Ursula menjadi wanita kulit hitam pertama 
yang menjabat CEO di Xerox dan dinobatkan sebagai 
salah satu wanita paling berpengaruh di dunia versi 
majalah Forbes. Keberhasilan dan kesuksesan Ursula 
tidak terlepas dari impian dan cinta kasih sang ibu. 
 
Dalam dunia industri, setiap produsen merancang 
barang produksi dengan tujuan supaya produk tersebut 
berguna dan disuka banyak orang. Untuk mencapai 
tujuan itu, produsen pasti menyertakan hal baik dalam 
proses produksinya. Sehingga barang tersebut pun bisa 
sukses dan berhasil di pasaran. 
 
Demikian juga dengan kita, sebagai ciptaan Tuhan yang 
paling sempurna, kepada setiap kita disertakan benih 
sukses. Semua itu agar kita menjadi berguna. Bukan 
menjadi orang biasa saja, ataupun hidup tanpa harapan, 
tetapi hidup sukses dan berhasil. Itulah kerinduan 
Tuhan atas diri kita. Tuhan tidak menuntut apa yang kita 
tidak punya, tetapi Dia menginginkan yang ada dalam 
diri kita menghasilkan buah yang lebat. Bagian kita 
adalah mempercayai kebenaran itu, lalu bangkit dari 
keadaan kita dan mulai berkarya. Maka Tuhan akan 
memberikan kesembuhan total bagi kita dan 



membangkitkan percaya diri ilahi bagi kita, sehingga kita 
bisa menggenapi rencana-Nya atas kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENUNTUT kita untuk HIDUP SUKSES dan 
BERHASIL sebab DIA telah MEMBERIKAN BENIH 
SUKSES dalam diri kita. 
 
APLIKASI 
1. Benih sukses apakah yang ada dalam diri Anda?   
2. Mengapa Tuhan memberikan benih sukses dalam diri 

Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa melihat benih sukses dalam diri 

Anda dan bangkit dengan percaya diri ilahi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak 
pernah lupa menitipkan talenta, benih sukses-Mu, 

dalam diri kami. Bantu kami untuk dapat melihat benih 
tersebut dan mengenbangkannya, agar kami bisa 
berbuah lebat dan menjadi semakin berguna bagi 
Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 16-18 

Lukas 17:20-37 


