07 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
BANGKIT DAN BERJUANG UNTUK PENGGENAPAN
JANJI TUHAN
BACAAN HARI INI
Habakuk 2:1-3
RHEMA HARI INI
Habakuk 2:3 Sebab penglihatan itu masih menanti
saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya
dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat,
nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan
datang dan tidak akan bertangguh.
Bagi kita manusia, perubahan adalah sesuatu yang tidak
mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk membangun
sesuatu yang baru. Pasti diperlukan proses dan waktu
yang tidak singkat. Terlebih di saat pandemi seperti
sekarang ini, saat semua sedang mengalami krisis dan
kelesuan ekonomi. Bagi kita yang mengalami stagnasi
bahkan kemunduran bulan-bulan belakangan ini,
rasanya makin tipis harapan bisa melihat kemuliaan
Tuhan dinyatakan di sisa tahun yang tinggal beberapa
minggu ini.

Sebagai manusia, Yusuf pun mungkin sempat dihinggapi
keraguan akan janji Tuhan. Jangankan menjadi raja atau
penguasa, yang ada justru ia menjadi budak dan
kemudian tahanan di penjara. Sejak menerima mimpi
dari Tuhan, hidupnya bukan makin maju dan naik, tetapi
semakin lama semakin mundur lalu turun. Namun Yusuf
tak membiarkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Ia
tetap membangkitkan semangatnya. Ia terus berjuang
melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang
dikerjakannya. Sebab Yusuf percaya, janji Tuhan tak
mungkin dibatalkan. Apa yang tampaknya telah hilang
dari hidup Yusuf selama bertahun-tahun, hanya dalam
sekejap, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Pagi hari
Yusuf masih bangun sebagai tahanan, sorenya ia telah
dinobatkan menjadi penguasa tertinggi seluruh Mesir
setelah Firaun.
Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kapan waktu terbaik.
Bagi-Nya membalikkan suatu keadaan adalah semudah
membalik telapak tangan. Bagi sebagian kita, janji tahun
kemuliaan Tuhan seolah akan berlalu begitu saja.
Namun firman Tuhan berkata, “Sebab penglihatan itu
masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju
kesudahannya dengan tidak menipu; apabila
berlambat-lambat, NANTIKANLAH itu, sebab itu
sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan
bertangguh.” Janji Tuhan adalah absolut, tak akan
berubah oleh keadaan apa pun. Meskipun penghujung

tahun sudah dekat, bangkit dan berjuanglah! Bukan
"hanya tersisa sedikit waktu" bagi Tuhan, tetapi MASIH
ADA BANYAK WAKTU bagi Tuhan untuk menyatakan
kemuliaan-Nya dalam hidup setiap kita tahun ini,
bahkan lebih terang dari sebelumnya. (PF)
RENUNGAN
Penghujung tahun sudah dekat, tetaplah BANGKIT DAN
BERJUANG untuk mengalami PENGGENAPAN TAHUN
KEMULIAAN TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah Anda sudah mengalami penggenapan janji
kemuliaan Tuhan tahun ini? Jika belum, apakah Anda
masih tetap menanti-nantikannya?
2. Mengapa Anda perlu bangkit dan berjuang untuk
mengalami penggenapan janji Tuhan?
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk bangkit dan
berjuang untuk mengalami penggenapan janji
Tuhan?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa Engkau
adalah Allah yang menggenapi setiap janji-Mu. Apa
pun yang terjadi, tak akan ada yang bisa membatalkan
janji-Mu. Beri kami kekuatan lebih lagi untuk berjuang
sampai kemuliaan-Mu sungguh-sungguh dinyatakan
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 10-11
Lukas 21:20-38

08 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PEKERJAAN TUHAN MASIH BELUM SELESAI
BACAAN HARI INI
Yohanes 5:14-20
RHEMA HARI INI
Yohanes 5:17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "BapaKu bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja
juga."
Ada seorang pengrajin tanah liat sedang membuat
pesanan demi pesanan bejana yang diterimanya.
Setiap orang yang memesan diberikan sepucuk kertas
bertuliskan estimasi waktu kapan pesanan mereka
akan selesai. Proses ini memakan waktu beberapa hari.
Sembari menunggu, mereka pun pulang dan
mengerjakan aktivitas sehari-hari mereka. Namun, Mila
tidak sabar ingin melihat hasil bejananya. Belum
sampai waktu yang ditentukan, ia mendatangi tempat
sang pengrajin. Saat mengetahui bejananya belum
selesai, ia pun pulang kembali. Hal itu dilakukannya
berkali-kali. Namun terkadang ia tidak pulang dan
bermain di dekat tempat sang pengrajin, sehingga ia
bisa menjenguk tempat kerja pengrajin itu.

Hari yang dinantikan pun tiba. Sekali lagi Mila
mendatangi pengrajin yang masih berkutat dengan
bejana di hadapannya. Di titik ini, bejana itu sudah
terlihat 80-90% hampir selesai. Mila sudah bisa melihat
bentuknya, tetapi pengrajin itu masih mewarnai
bejananya. Mila yakin ketika sudah selesai, hasilnya
tentu akan sangat indah. Sekalipun ia sepertinya tidak
sabar dan ingin bejana kesayangannya cepat jadi,
tetapi ia menyerahkannya di tangan pengrajin itu dan
menunggunya hingga 100% selesai.
Di dalam hidup ini, kita pun kerap kali merasakan apa
yang Mila rasakan. Kita menunggu-nunggu sebuah
jawaban doa yang seolah-olah tak kunjung datang.
Sehingga terkadang kita pun mulai mempertanyakan
akankah momen itu sungguh-sungguh akan tiba.
Namun tenanglah, Tuhan belum berhenti bekerja
dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan meneguhkan
kita melalui bacaan hari ini. Pada hari Sabat, di saat
seharusnya semua orang berhenti bekerja dan
berisitrahat, Tuhan Yesus tetap bekerja. Tak ada satu
hal pun yang dapat menghentikannya untuk
mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka dari
itu, marilah percaya, imani, dan berpeganglah pada
janji-Nya bahwa kemuliaan Tuhan pasti akan
dinyatakan dalam hidup setiap kita yang percaya.
Karena janji-Nya adalah ya dan amin. Bahkan

kemuliaan yang akan Dia nyatakan jauh lebih terang
dari sebelumnya.
RENUNGAN
Meskipun tahun 2020 HAMPIR SELESAI, tetapi Tuhan
bekerjanya BELUM SELESAI.
APLIKASI
1. Janji Tuhan apakah yang Anda nantikan selama ini
dalam hidup Anda? Apakah Anda masih setia
menunggu janji Tuhan itu?
2. Menurut Anda, mengapa kita harus senantiasa
percaya dan setia menunggu pekerjaan tangan-Nya?
3. Renungkanlah, apa yang dapat Anda lakukan untuk
membangkitkan iman Anda dalam masa penantian
ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Bapa, kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan
segera Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami.
Kami mau untuk tetap setia dan berpegang teguh pada
janji-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau
belum selesai bekerja dan Engkau tidak akan pernah
berhenti bekerja sampai janji-Mu tergenapi dalam
kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 12-13
Lukas 22:1-30

09 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MENGUATKAN HATI UNTUK TERUS MEMANDANG
JANJI TUHAN
BACAAN HARI INI
Ulangan 31:1-8
RHEMA HARI INI
Ulangan 31:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka,
sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan
menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau."
Pada tanggal 7 Desember 1998, di Armenia terjadi
gempa dengan kekuatan 6,9 Skala Richter. Gempa
tersebut
menghancurkan
beberapa
bangunan
termasuk salah satu gedung sekolah. Dalam suasana
panik setelah kejadian, banyak orang berusaha mencari
anggota keluarga atau orang-orang terkasih bagi
mereka. Beberapa orang lagi sibuk menyelamatkan
barang-barang yang tertimbun bangunan. Di antaranya
terdapat seorang bapak yang berjuang mengangkati
batu-batu yang menumpuk di atas bangunan gedung
sekolah. Ia meyakini tempat itu sebagai posisi ruang
kelas anaknya. Seorang warga menegurnya, “Pak, itu

tak ada gunanya lagi. Mereka semua pasti sudah tidak
tertolong”.
Namun bapak tersebut tetap berjuang menggali tanpa
mempedulikan suara warga di sekitarnya. Selama
sepuluh jam, Bapak tersebut tetap tekun menggali
reruntuhan. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari
bawah, “Ayah!” Setelah tim pemadam kebakaran
berhasil membawa naik sang anak dan beberapa anak
lainnya, anak itu dengan gembira berkata kepada tim
pemadam dan juga teman-temannya, “Sudah aku
bilang,
kan.
Ayahku
pasti
akan
datang
menyelamatkanku. Karena ayah sudah pernah janji
bahwa apa pun yang akan terjadi, ayah akan selalu ada
untuk aku!”
Dari kisah di atas, kita dapat melihat bagaimana sikap
hati anak tersebut ketika dalam situasi mencekam.
Anak tersebut yakin bahwa sang ayah pasti menepati
janjinya. Sikap hati sang anak inilah yang harus kita
miliki dalam memandang janji Tuhan tentang tahun
kemuliaan. Kenyataannya, kebanyakan dari kita sering
kurang percaya kalau Tuhan sanggup menggenapi janjiNya, dan kurang sabar untuk menantikan penggenapan
janji tersebut. Bila kita merasa sudah menanti begitu
lama, bahkan hingga menuju penghujung tahun dan
belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, tetaplah
kuatkan hati kita untuk dapat terus memandang janji

Tuhan. Percayalah bahwa apa pun yang terjadi, Dia
sanggup memberikan kemuliaan akhir tahun yang jauh
lebih terang dari yang sebelumnya.
RENUNGAN
KUATKAN HATI untuk terus MEMANDANG JANJI
TUHAN tentang tahun kemuliaan Tuhan.
APLIKASI
1. Bagaimanakah sikap hati Anda selama ini dalam
menantikan janji Tuhan tergenapi?
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu menguatkan hati
kita dalam memandang janji Tuhan?
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mulai
melangkah menguatkan hati dalam memandang
janji Tuhan?

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang telah
Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami jika selama ini
kami masih belum sepenuhnya percaya kepada janjiMu. Ajar kami agar kami dapat menguatkan hati kami
dan senantiasa percaya bahwa janji-Mu pasti
tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 14-15
Lukas 22:31-46

10 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
GONCANGAN YANG MENDATANGKAN ANUGERAH
BESAR
BACAAN HARI INI
Yoel 3:16-20
RHEMA HARI INI
Yoel 3:16 TUHAN mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia
memperdengarkan suara-Nya, dan langit dan bumi
bergoncang.
Tetapi
TUHAN
adalah
tempat
perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang
Israel.
Tahun-tahun itu adalah masa yang sulit bagi desa Busur
Langit. Kemarau panjang menghantam ladang-ladang
mereka. Persediaan dalam lumbung semakin menipis
dan ternak mereka semakin mengurus. Satu-satunya
penghiburan mereka hanyalah balai desa yang juga
dipakai sebagai tempat ibadah. Setiap hari dan setiap
malam, selalu ada orang-orang yang berkumpul di sana.
Selain mendiskusikan masalah desa, mereka berdoa
bersama dan saling menguatkan iman satu sama lain.
Suatu malam, gempa bumi besar melanda desa mereka.
Goncangannya cukup keras untuk merobohkan rumahrumah dan balai desa. Penduduk desa pun hanya bisa

meratapi kemalangan yang menimpa mereka bertubitubi.
Saat fajar menyingsing, penduduk desa hanya bisa
melakukan satu hal. Membersihkan reruntuhan.
Mereka memulainya dengan puing-puing balai desa
terlebih dahulu. Baru juga menyingkirkan beberapa
bongkahan batu, mereka menemukan bahwa ternyata
di bawah ruang bawah tanah balai desa terdapat
ruangan lainnya. Di dalamnya terdapat harta karun
emas yang berlimpah! Dengan semua itu, mereka bukan
hanya bisa membangun desa mereka kembali. Mereka
juga bisa membeli bahan makanan, berbagai bibit untuk
ditanam kembali, serta mendatangkan air dari tempat
yang jauh. Pun akhirnya, mereka bisa memiliki gedung
gereja tersendiri.
Sepanjang tahun ini, sebagian dari kita mungkin
mengalami berbagai goncangan. Meski kita menerima
rhema bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan,
hidup kita bukannya dari kemuliaan pada kemuliaan,
tetapi kita malah melalui goncangan demi goncangan.
Namun, apa pun yang terjadi, kita boleh meyakini
bahwa Tuhan selalu punya rencana. Manusia hanya bisa
melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi Tuhan
melihat jauh ke balik segala sesuatunya. Saat Tuhan
menggoncang hidup kita, itu semua demi melepaskan
segala sesuatu yang kurang berguna dalam hidup kita

dan menyingkapkan harta sejati yang disimpan-Nya bagi
kita. Teruslah berpegang pada janji Tuhan, percayai
hati-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan akhir tahun
yang jauh lebih terang dari sebelumnya. (MV.L)
RENUNGAN
GONCANGAN semakin besar BUKAN UNTUK
MENYAKITI kita, tetapi UNTUK MENDATANGKAN
ANUGERAH besar-Nya dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Goncangan apa sajakah yang menimpa Anda
sepanjang
tahun
ini?
Bagaimana
Anda
menghadapinya?
2. Mengapa penting bagi Anda untuk mempercayai
bahwa goncangan sebesar apa pun yang terjadi
bikanlah untuk menyakiti Anda?
3. Bagaimana Anda dapat terus berpegang teguh
kepada Tuhan di tengah goncangan besar yang Anda
alami?

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau adalah
Bapa yang penuh kasih dan hanya merancangkan yang
terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah sedikit pun
memiliki maksud jahat kepada kami. Semua yang kami
alami selama ini hanyalah untuk membentuk kami
sesuai dengan yang Engkau inginkan, sehingga kami
pun siap untuk menerima anugerah besar yang hendak
Engkau singkapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 16-18
Lukas 22:47-71

11 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENGUATKAN HATI DALAM KONDISI YANG BERAT
DAN MENANTANG
BACAAN HARI INI
Yesaya 50:4-11
RHEMA HARI INI
Yesaya 50:7 Tetapi Tuhan ALLAH menolong aku; sebab
itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku
meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu
karena aku tahu, bahwa aku tidak akan mendapat
malu.
Dambaan dari setiap pasangan yang menikah adalah
hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka.
Demikian juga dengan Zakharia dan Elisabeth. Namun,
kenyataan tidak berpihak kepada mereka. Hingga masa
tuanya, mereka belum dikaruniai anak satu pun.
Padahal, baik Zakharia dan Elisabeth adalah keturunan
imam, yang tentunya berharap memiliki keturunan
yang luar biasa. Elisabeth pun pasti merasa sedih dan
sangat menginginkan anak seperti kebanyakan wanita
pada umumnya.

Menyandang status imam, Zakharia yang sering berada
di rumah Tuhan tidak menyia-nyiakan waktunya. Setiap
hari ia selalu memohon dan meminta kepada Tuhan
agar diberikan keturunan. Di tengah keadaan yang
tidak menentu dan tanpa kepastian, Zakharia tidak
henti-hentinya terus berdoa kepada Tuhan, memohon
belas kasihan Tuhan atas keluarganya. Hingga satu
kali, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada
Zakharia dan berkata: “Jangan takut, doamu telah
dikabulkan!” Meskipun awalnya Zakharia ragu akan
jawaban Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan menggenapi
janji dan memberikan mereka keturunan yang hebat,
yaitu Yohanes Pembaptis.
Jikalau saat ini kita juga sedang berada dalam kondisi
yang tidak menentu dan bahkan menantang, seolah
tidak ada jalan keluar, tetaplah kuatkan hati kita.
Jangan tawar hati dan teruslah teguhkan iman percaya
kita. Ketahuilah bahwa kondisi yang berat Tuhan
izinkan terjadi agar kita bisa belajar semakin percaya
kepada-Nya. Justru dalam kondisi yang berat, kondisi
yang menantang, kita perlu menguatkan hati. Justru
ketika keadaan penuh masalah dan semuanya kacau,
saat itulah kita butuh menguatkan iman kita. Dalam
momen menjelang Natal ini, marilah kita semakin
menguatkan iman dan hati kita kembali. Seperti
Zakharia, sekalipun sudah tua, sekalipun rasanya sudah
terlambat, sekalipun sudah di penghujung tahun,

Tuhan tetap bisa kerjakan mujizat yang luar biasa.
Percayalah jikalau hati dan iman kita makin kuat, maka
kemuliaan Tuhan yang terpancar juga akan semakin
terang, jauh dari sebelumnya. (LEW)
RENUNGAN
Justru dalam KONDISI YANG BERAT dan menantang,
kita perlu MENGUATKAN HATI dan meneguhkan iman.
APLIKASI
1. Apakah Anda sedang berada dalam kondisi berat
dan menantang? Ceritakan!
2. Mengapa Anda harus menguatkan hati dan
meneguhkan iman di tengah kondisi berat dan
menantang yang Anda alami?
3. Bagaimana cara Anda agar Anda kuat menghadapi
kondisi yang Anda hadapi saat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, mampukanlah kami untuk selalu menguatkan
hati dan meneguhkan iman di tengah kondisi yang
sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya, kami akan
mengalami kemuliaan yang lebih terang dari
sebelumnya bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 19-20
Lukas 23:1-25

12 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
TETAP BERJUANG SAMPAI MELIHAT KEMULIAAN
YANG LEBIH BESAR
BACAAN HARI INI
Lukas 1:26-37
RHEMA HARI INI
Lukas 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Untuk menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison
membutuhkan 1.000 kali percobaan. Kolonel Sanders,
pendiri KFC, pernah ditolak sebanyak 1.009 kali sebelum
akhirnya sukses menjalankan usahanya. Kerja keras
yang mencapai angka 1.000 kali lebih bukanlah sesuatu
yang mudah. Pasti ada masa ketika mereka ingin
menyerah dan tidak melanjutkan perjuangan mereka.
Namun, KARENA MEREKA TIDAK MEYERAH DAN TETAP
BEKERJA SEBAIK MUNGKIN, akhirnya mereka mengecap
manisnya buah keberhasilan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Elia. Tuhan berjanji
akan menurunkan hujan. Namun setelah Elia berhasil
membunuh nabi-nabi baal milik Raja Ahab, hujan tetap
belum turun. Apakah Elia menyerah? Tidak. Ia berdoa

dengan segenap hati, ia perjuangkan janji Tuhan dengan
iman yang tidak sedikit pun kendor. Satu kali ia berdoa,
hujan belum turun. Dua kali, hujan juga belum turun.
Hingga akhirnya setelah ia berdoa tujuh kali, Tuhan
benar-benar menepati janji-Nya. Hujan turun!
Seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini justru ingin
menyerah karena janji Tuhan tak kunjung digenapi
dalam hidup kita? Terlebih lagi ketika memasuki
penghujung tahun. Rasanya ingin berhenti saja untuk
percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Atau
bisa jadi sebagian dari kita yang merasa sudah cukup
puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam
hidup kita. Semua itu membuat kita tidak lagi gigih
berjuang, bahkan mungkin berhenti berjuang. Hari ini
Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bahwa TUHAN
MASIH DAN SEDANG TERUS BERKARYA DI TENGAHTENGAH KITA. Bahkan Tuhan akan bekerja lebih dahsyat
lagi menyatakan kemuliaan-Nya. Jika Tuhan saja begitu
gigih bekerja, mengapa kita justru biasa-biasa saja?
Inilah saatnya bagi kita untuk BANGKIT LEBIH LAGI.
Pegang janji Tuhan, KERJAKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN
YANG MENJADI BAGIAN KITA, dan LIBATKAN ROH
KUDUS. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Kita hanya butuh melangkah satu langkah lagi, dan lagi.
Maka kita pun akan mengalami kemuliaan Tuhan yang
lebih terang dari sebelumnya. Haleluya!

RENUNGAN
Bekerjalah semaksimal mungkin bersama ROH KUDUS,
dan alamilah tahun KEMULIAAN TUHAN YANG LEBIH
BESAR dan lebih terang!
APLIKASI
1. Sudahkan Anda melihat Tuhan menyatakan
kemuliaan-Nya dalam hidup Anda? Percayakah Anda
bahwa Tuhan bisa membawa anda pada kemuliaan
yang lebih lagi?
2. Mengapa Anda perlu bekerja semaksimal mungkin
bersama Roh Kudus?
3. Hal apa yang harus Anda lakukan supaya hal itu bisa
terjadi? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang ‘ya dan
amin’ atas kami. Kami percaya Engkau sedang
membawa kami kepada kemuliaan yang jauh lebih
besar dari yang pernah kami alami, ya Tuhan. Berikan
kami kekuatan supaya kami bisa terus berjuang,
bekerja, dan melibatkan Engkau dalam setiap langkah
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 21-22
Lukas 23:26-56

13 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KUNCI MENGALAMI KEMULIAAN LEBIH BESAR
BACAAN HARI INI
Zakharia 4:1-10
RHEMA HARI INI
Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta
alam.
Beberapa hari setelah peringatan kelahirannya yang ke200, Abraham Lincoln tetap tercatat sebagai presiden
Amerika Serikat terbaik. Kesimpulan ini dibuat oleh 65
sejarawan Amerika. Keberhasilan dan kepopuleran
Abraham Lincoln tidak terlepas dari kesadarannya untuk
selalu mengandalkan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus
dalam setiap keputusan yang diambilnya. Pernah di
suatu hari, seorang yang cukup dekat dengannya tidak
sengaja mendengar suara orang berbicara dari dalam
kamar Lincoln. Ia pun melihat sang presiden berlutut di
samping tempat tidurnya dan berdoa dengan sepenuh
hati, "Tuhan Yesus, tolong saya; Roh Kudus, pimpin saya

untuk menjalankan pemerintahan atas negara yang
besar ini."
Sepotong kisah dalam bacaan hari ini pun mengingatkan
kita betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan
dalam pekerjaan-pekerjaan besar yang kita lakukan.
Zerubabel adalah seorang gubernur luar biasa yang
dipilih Tuhan untuk pembangunan kembali Bait Suci
yang ke-2 di Yerusalem. Namun, pekerjaan itu segera
terhenti karena berbagai pertentangan dari banyak
pihak. Meski demikian, gunung permasalahan sebesar
apa pun dapat diratakan oleh Tuhan. Pembangunan pun
kembali dimulai dan diselesaikan oleh Zerubabel. Tepat
seperti yang dinubuatkan Tuhan melalui Zakharia.
Bukan karena kepandaian atau pengaruh besar
Zerubabel, tetapi hanya karena kuasa Tuhan.
Ya, sebesar apa pun iman kita ataupun kerja keras kita,
semua itu akan menjadi sia-sia bila kita kerjakan dengan
kekuatan kita sendiri. Hanya dengan melibatkan, dan
terlebih lagi, mengandalkan Roh Kudus, kita bisa
mengalami terobosan besar yang kita nanti-nantikan.
Sekarang pun masih belum terlambat. Bulan Desember
ini adalah waktunya kita berjuang sekuat tenaga.
Bekerja, belajar, dan melayani lebih giat lagi. Selagi
masih siang, mari gunakan kesempatan sebaik mungkin.
Percayalah, saat kita menguatkan tekad dan bangkit
beraktivitas bersama Roh Kudus, kemuliaan Tuhan yang
lebih besar lagi akan dimanifestasikan atas kita. Yesaya

60 terjadi dalam hidup kita, dan kita mengalami tahun
kemuliaan Tuhan yang cemerlang.
RENUNGAN
KEMULIAAN YANG LEBIH BESAR hanya bisa kita alami
ketika kita hidup dan bekerja dengan MENGANDALKAN
ROH KUDUS.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda mengandalkan Roh Kudus dalam
pekerjaan yang Anda lakukan?
2. Mengapa Anda perlu mengandalkan Roh Kudus?
3. Bagaimana Anda bisa mengandalkan Roh Kudus lebih
lagi dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami
memiliki Engkau, Allah yang berkuasa dan sanggup
melakukan segala sesuatu. Ajari kami untuk dapat
mengandalkan-Mu dalam segala hal, sehingga kami
boleh mengalami pembalikan di akhir tahun ini. Semua
kekelaman dalam hidup kami, Kau ubahkan menjadi
terang kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Raja-Raja 1-3
Lukas 24:1-35

