


28 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI MEMASUKI KEMULIAAN NEXT LEVEL 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 16:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, 
maka terlaksanalah segala rencanamu. 
 
Nila dan teman-temannya hendak melakukan ekspedisi 
ke Sungai Sa’dan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 
Meskipun pelaksanaannya masih beberapa bulan lagi, 
ia harus mulai mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. 
Nila tidak boleh bermalas-malasan ataupun bersantai. 
Karena kegiatan yang mereka lakukan termasuk 
berisiko, persiapan pun harus dibuat sematang dan 
sebaik mungkin. Nila dan teman-temannya pun mulai 
menyusun rencana perjalanan dan sasaran yang 
hendak mereka capai. 
 
Selain itu, persiapan fisik banyak dilakukan, mulai dari 
rutin berolahraga setiap hari, Nila harus melakukan 
latihan mendayung, baik itu dayung kering maupun 
mendayung di air. Ia pun harus menjaga pola makan 
dan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuhnya 



kuat. Hingga akhirnya Nila dan teman-temannya 
berhasil mengarungi Sungai Sa’dan dengan selamat 
dan sesuai jadwal yang ditentukan. Nila senang sekali 
menjadi bagian dari tim ekspedisi kali itu. Ia 
berkesempatan melihat keindahan sepanjang sungai. 
Bahkan setelah kepulangan mereka, timnya banyak 
diundang menjadi pembicara dan juga dimuat di surat 
kabar.  
 
Beberapa hari ke depan, kita semua akan menyeberang 
ke tahun 2021. Apakah kita sudah mulai membuat 
persiapan dan perencanaan untuk tahun 2021? Apakah 
visi kita? Bagaimana persiapannya? Bagian mana yang 
perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Selagi masih ada 
waktu, persiapkanlah diri sebaik mungkin! Kalau kita 
tidak ingin melewati 2021 sebagai tahun yang biasa-
biasa saja dan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi, kita perlu 
membuat persiapan untuk level berikutnya. 
Selanjutnya, bawalah segala perencanaan kita ke 
hadapan Tuhan. Percayalah, dalam berserah total 
kepada Tuhan selagi kita berjuang dengan aktif, maka 
terobosan dan kemenangan yang lebih besar akan 
Tuhan berikan, sehingga kemuliaan Tuhan akan 
terpancar lebih terang dari sebelumnya melalui hidup 
kita. (LEW)  
 
 
 



RENUNGAN 
PERSIAPAN adalah KUNCI untuk masuk KEMULIAAN 
NEXT LEVEL. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah melakukan persiapan untuk 

memasuki kemuliaan next level? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda harus melakukan persiapan untuk 
menuju kemuliaan next level? 

3. Apa saja yang Anda lakukan untuk mempersiapkan 
kemuliaan next level?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau 
mengingatkan kami untuk membuat persiapan agar 
kami bisa masuk kemuliaan next level. Kami percaya 

tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 16-18 
Yohanes 7:28-53 

 



29 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMBUAT PERSIAPAN DAN PERENCANAAN UNTUK 

LEVEL BERIKUTNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 1:4-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 1:5 “Sebelum Aku membentuk engkau dalam 
rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan 
sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah 
menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau 
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.” 
 
Kita tahu bahwa dari abad ke abad, banyak sekali 
peperangan terjadi. Baik itu peperangan antar suku, 
perang saudara, bahkan peperangan dalam skala masif, 
yaitu perang dunia. Satu hal yang pasti, di setiap 
peperangan yang terjadi, yang menjadi pemenangnya 
adalah yang telah mempersiapkan strategi atau 
perencanaan dengan sangat baik. Di berbagai belahan 
dunia, negara-negara yang kuat selalu memiliki ahli 
strategi perang yang cerdik. Seperti contohnya 
Alexander Agung dari Yunani, Subutai yang merupakan 
ahlli strategi militer utama dari Genghis Khan, Oda 



Nobunaga dari Jepang, Julius Caesar, dan masih ada 
banyak lagi sederetan nama-nama besar lainnya. 
 
Semua orang tersebut tentunya memiliki gaya taktik 
perang yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. 
Bahkan menghadapi musuh yang satu dengan yang 
lainnya pun mereka menggunakan strategi yang 
berbeda-beda pula. Namun, ada satu kesamaan dari 
semua orang tersebut, yaitu mereka pasti sama-sama 
memiliki persiapan dan perencanaan yang sangat 
matang. Karena sepandai apa pun seseorang 
memikirkan strategi yang handal, apabila tidak disertai 
dengan persiapan yang baik, maka semua akan 
berakhir sia-sia. 
 
Kabar baiknya adalah, kita memiliki Allah yang sangat 
ahli dalam membuat persiapan dan perencanaan, 
apalagi untuk hidup anak-anak-Nya. Bahkan dari 
sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah 
mempersiapkan setiap kita secara khusus demi 
menggenapi perencanaan-Nya yang luar biasa untuk 
membawa kita menuju masa depan yang gilang-
gemilang. Apabila Tuhan yang Mahakuasa saja memiliki 
perencanaan dan persiapan, maka kita sebagai umat-
Nya sebaiknya meneladani Tuhan dan juga mulai 
membuat persiapan dan perencanaan untuk dibawa 
naik ke level berikutnya (Luk. 14:28), sehingga hidup 
kita bisa lebih terarah dengan baik. Jangan lupa pula 



untuk membawa segala rencana dan persiapan kita ke 
tangan Tuhan, karena Dialah Allah yang berdaulat 
penuh atas kehidupan kita dan sanggup membawa kita 
ke dalam kemuliaan-Nya yang lebih terang dari 
sebelumnya. 
 
RENUNGAN 
Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti 
PENTINGNYA PERSIAPAN dan PERENCANAAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah pentingnya memiliki 

persiapan dan perencanaan? 
2. Mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita, anak-

anak-Nya, untuk memiliki perencanaan yang baik 
untuk hidup kita? 

3. Sudahkah Anda membuat perencanaan untuk tahun 
yang akan datang? Apabila belum, mulai renungkan 
dan tuliskanlah perencanaan Anda, serta bawalah 
senantiasa dalam doa!  

 
 
 
 
 
 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami 
teladan untuk memiliki perencanaan dan persiapan 
yang baik. Kami tahu, ya Bapa, bahwa hidup kami 

adalah milik-Mu. Sehingga kami juga harus 
memaksimalkan hidup ini sebaik-baiknya selama kami 

masih ada di dunia, sehingga tujuan-Mu bagi hidup 
masing-masing kami boleh tergenapi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 19-21 
Yohanes 8:1-27 



30 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI UNTUK MENCAPAI PUNCAK KEMULIAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 15:22-30 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 15:22 Rancangan gagal kalau tidak ada 
pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat 
banyak. 
 
Alkisah di zaman Mesir kuno, Firaun memerintahkan 
dua orang, Azur dan Chuma, untuk membangun masing-
masing satu piramida. Bagi yang lebih dulu 
menyelesaikannya, akan diberikan hadiah kekayaan 
yang sangat besar. Syaratnya, piramida itu harus 
dibangun seorang diri. Tak membuang waktu, Azur 
langsung bekerja. Hanya dalam waktu beberapa minggu, 
lantai dasar pun selesai. Beberapa bulan berikutnya, ia 
berhasil menyelesaikan lantai dua dan tiga dari 
piramidanya. Sementara itu, Chuma belum meletakkan 
satu batu pun. Ia hanya terus membuat coretan-coretan 
di kertas.  
 
Mulai tahun kedua, stamina Azur mulai terkuras. 
Pekerjaannya pun melambat. Untuk membangun setiap 
lantainya, ia membutuhkan waktu dua tahun. Namun ia 



tetap berbesar hati sebab Chuma masih belum 
melakukan apa-apa. Di tahun ke-5, barulah Chuma 
mulai bergerak. Chuma membawa alat menyerupai 
crane setinggi sepuluh meter. Dengan alat itu, ia dapat 
mengerjakan 30x lebih cepat daripada Azur. Chuma pun 
menyelesaikan piramidanya dalam enam tahun. Tiga 
tahun masa perencanaan dan perakitan alat, kemudian 
tiga tahun masa pengerjaan. Sementara Azur yang 
sudah delapan tahun bekerja, masih kurang 
membangun dua lantai lagi.  
 
Sebagian orang mungkin menganggap perencanaan 
tidak perlu lama-lama, sebab akan membuang banyak 
waktu. Cukup garis besarnya saja, lainnya berjalan 
sesuai situasi dan kondisi. Namun kenyataannya, ada 
perbedaan besar antara sesuatu yang sengaja 
direncanakan dengan yang tidak. Kesuksesan besar 
tidak bisa diraih hanya dalam waktu satu malam, tetapi 
diperlukan strategi dan perencanaan yang sangat 
matang untuk bisa meraih puncak kemuliaan. Ingatlah, 
Tuhan punya rencana yang sangat serius dalam hidup 
kita. Kita tidak boleh main-main dengan hidup tanpa 
perencanaan. Inilah saat yang tepat untuk kita mulai 
membuat rencana dan strategi untuk tahun depan yang 
sudah di depan mata. Dengan perencanaan yang 
seimbang dan kuat serta visi yang jelas, maka pada 
akhirnya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang 
lebih terang lagi. Penuh berkat, penuh kebahagiaan dan 
penuh dengan anugerah Tuhan yang dahsyat. (PF) 



RENUNGAN 
PUNCAK KEMULIAAN bisa kita CAPAI dengan 
PERENCANAAN YANG MATANG. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa pentingnya sebuah 

perencanaan? 
2. Apakah selama ini Anda membuat perencanaan yang 

matang untuk setiap apa yang akan Anda kerjakan, 
atau hanya mengalir saja? 

3. Sudahkah Anda membuat perencanaan yang matang 
untuk tahun 2021? Tuliskanlah dan lihatlah 
pencapaian apa saja yang berhasil Anda raih di akhir 
tahun depan!  

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

mengingatkan kami akan pentingnya perencanaan 
yang matang. Tolong kami Tuhan, untuk dapat melihat 
rencana-Mu atas hidup kami. Dan berilah kami hikmat 

untuk dapat membuat perencanaan yang seimbang 
dan kuat untuk keluarga, pekerjaan dan pelayanan 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 22-24 
Yohanes 8:28-59 

 



31 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
JAMINAN KEBERHASILAN KEMULIAAN NEXT LEVEL 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 17:5-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:7 Diberkatilah orang yang mengandalkan 
TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! 
 
Orang terkaya di suatu negara ingin merombak taman 
di rumahnya yang bagai istana. Ia pun mengundang 
beberapa desainer muda untuk berkeliling di tamannya 
yang sangat luas tersebut. Kemudian mereka diberikan 
waktu sebulan untuk membuat rancangan terbaik. 
Kalau sampai desain mereka yang terpilih, tentu taman 
rancangan mereka itu akan diliput banyak media dan 
nama mereka terangkat. Ini benar-benar kesempatan 
emas! Masing-masing desainer langsung memikirkan 
inovasi-inovasi untuk membuat taman yang 
spektakuler. Tak lupa mereka pun meminta pendapat 
kepada para mentor mereka.  
 
Namun salah satu desainer bukannya mulai merancang, 
ia malah membuat berlembar-lembar daftar 
pertanyaan. Setelah beberapa hari menyusun 



kuisonernya, ia mengirimkannya kepada orang kaya 
tersebut. Setelah itu ia mulai meriset tentang kegiatan-
kegiatan si orang kaya. Lalu barulah ia mulai merancang. 
Di hari yang ditentukan untuk presentasi, setiap 
desainer menunjukkan desain yang mewah dan inovatif. 
Hanya rancangan desainer yang membuat kuisoner 
yang terlihat sedikit sederhana. Meski demikian, 
desainnyalah yang terpilih. Ternyata, ia berhasil 
membuat taman yang pas di hati sang orang kaya dan 
anggota keluarganya. 
 
Seperti itu jugalah gambaran antara kita dengan Tuhan. 
Sebagai manusia, kita boleh saja memiliki banyak ide 
cemerlang dan perencanaan hebat untuk hidup kita. 
Kita juga bisa saja bertanya kepada para pakar di dunia 
ini. Namun, hendaknya kita tidak melupakan bahwa 
hidup kita adalah milik Tuhan. Dia jugalah yang memiliki 
rencana besar atas hidup kita. Lebih dari mengandalakn 
akal pikiran, kepandaian, dan hikmat dunia, Tuhan ingin 
kita bisa mengandalkan-Nya. Tanyakanlah tujuan hidup 
yang Tuhan taruh atas hidup kita, mintalah hikmat dan 
rhema dari-Nya, agar kita bisa mempersiapkan rencana 
untuk masuk  ke level berikutnya di hidup kita. Saat kita 
bertindak seturut kehendak Tuhan, Dia pun akan 
menyatakan kemuliaan-Nya yang lebih terang dari yang 
pernah ada di hidup kita. (MV.L) 
 
 



RENUNGAN 
Selalu LIBATKAN TUHAN dalam setiap PERENCANAAN 
yang kita buat. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam setiap 

perencanaan Anda? Apakah yang kemudian terjadi 
dengan rencana-rencana Anda tersebut?  

2. Mengapa Anda perlu melibatkan Tuhan dalam setiap 
perencanaan yang Anda buat? 

3. Bagaimana Anda bisa melibatkan Tuhan dalam setiap 
perencanaan yang Anda buat? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya rancangan-Mu atas 
hidup kami sungguh teramat indah. Bawalah kami 

masuk  ke dalam rencana-Mu dan berikan kami hikmat 
untuk melakukan apa yang Engkau inginkan atas hidup 

kami. Biarlah setiap yang kami lakukan boleh 
menggenapi setiap rencana dan kerinduan-Mu atas 
hidup kami, dan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan 
lebih lagi melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 25-27 

Yohanes 9:1-23 



01 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERANI MEMPUNYAI VISI YANG BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 108:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 108:14 Dengan Allah akan kita lakukan 
perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri 
akan menginjak-injak para lawan kita. 
 
“Apa yang menjadi mimpimu, Ziva?” tanya bu Maya 
kepada salah satu muridnya saat mengajar pelajaran 
Bahasa Indonesia. Ziva mengerutkan kening dan 
berpikir panjang sebelum menjawab pertanyaan 
gurunya. “Saya ingin membeli sebuah pesawat dan 
mengajak teman-teman saya jalan-jalan,” kata Ziva 
dengan mantap. Seluruh kelas pun menertawakan 
mimpi Ziva tersebut, karena terlihat mustahil dan tidak 
realistis. Namun, siapa yang menyangka bahwa pada 
libur akhir semester sekolah, Ziva dan teman-temannya 
dapat berlibur ke Bali dengan menggunakan pesawat 
milik ayah Ziva. Ternyata ayah Ziva adalah seorang 
konglomerat dan ketika mendengar anaknya 
menceritakan mimpinya, ia pun mewujudkannya. 



Memiliki impian besar dan melakukan perkara-perkara 
yang besar bukanlah hal yang mustahil bagi orang 
percaya!  Tuhan Yesus sendiri 
menegaskan,  "Sesungguhnya barangsiapa percaya 
kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar dari pada itu"  (Yoh. 
14:12a).  Sering kali kita merasa tidak mampu dan 
berkata,  "Ah, mana mungkin!  Aku tidak punya 
sesuatu yang bisa kubanggakan." Namun, kita dapat 
belajar dari ilustrasi di atas. Ziva yang saat itu hanya 
seorang murid kelas 5 SD, belum bekerja, belum 
memiliki penghasilan, tetapi berani memiliki mimpi 
yang besar. Karena Ziva tahu betul, ayahnya pasti 
sanggup mewujudkan mimpinya. 
 
Kita pun dapat melihat pada salah satu kisah dalam 
alkitab, yaitu Gideon. Ketika malaikat Tuhan berfirman 
kepada Gideon,  "Tuhan menyertai engkau, ya 
pahlawan yang gagah berani."  (Hak. 6:12), Gideon 
merasa dirinya tidak layak.  Namun, bila kita membaca 
kisah selanjutnya, Gideon mampu mengalahkan bangsa 
Midian.  Tidak ada perkara yang mustahil bagi 
Tuhan!  Karena kita memiliki Tuhan yang besar dan 
dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-
perbuatan besar. Oleh karena itu, persiapkanlah diri 
sebaik mungkin untuk level berikutnya. Bapa kita yang 
besar akan membuat kemuliaan-Nya memancar lebih 



terang dari sebelumnya di tahun baru yang  kita tapaki 
ini. 
 
RENUNGAN 
Hanya BERSAMA TUHAN, kita BERANI punya VISI 
YANG BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berani untuk memiliki visi yang 

besar dalam hidup Anda? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa bersama Tuhan kita 

menjadi berani memiliki visi yang besar? 
3. Setelah membaca renungan ini, komitmen apa yang 

akan Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan 
renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kami memiliki 
Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-
perkara yang hebat. Bersama-Mu, kami akan berani 

untuk memiliki visi yang besar dalam hidup kami, 
sehingga hidup kami dapat menjadi saksi di mana pun 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 28-29 
Yohanes 9:24-41 



02 JANUARI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

VISI HEBAT + PERJUANGAN HEBAT = KEMULIAAN 
TUHAN DINYATAKAN  

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:17 Demikian juga halnya dengan iman: Jika 
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. 
 
Bangsa Israel adalah bangsa yang dianugerahi sebuah 
visi besar oleh Tuhan. Mereka dijanjikan tanah yang 
subur dengan susu dan madu yang melimpah, Tanah 
Kanaan. Dengan memegang janji itulah, mereka 
melangkah keluar dari Tanah Mesir dan berjalan empat 
puluh tahun di padang gurun. Ketika waktunya tiba 
mereka melangkah masuk ke Tanah Kanaan, TUHAN 
TIDAK BEGITU SAJA MEMBERIKAN TANAH KANAAN ITU. 
MEREKA HARUS BERPERANG MEREBUTNYA dari 
bangsa-bangsa kuat yang sudah terlebih dahulu tinggal 
di sana. Lalu, di bawah pimpinan Yosua, Tuhan 
menuntun mereka dengan strategi-strategi dan 
langkah-langkah yang harus mereka lakukan. 



Bagaimana cara mengalahkan Yerikho, strategi apa yang 
dipakai untuk mengalahkan Ai, dan seterusnya. Saat 
Israel taat mengayunkan pedang, mengusahakan visi itu 
terjadi, dan bertindak dengan sekuat tenaga, mereka 
mengalami kemenangan demi kemenangan. 
 
Tidak jarang Isreal mengalami situasi yang sulit saat 
mereka harus memberikan ekstra perjuangan. Bahkan 
pernah mengalami kekalahan saat menghadapi Ai. 
Pernah juga terdesak saat menghadapi peperangan di 
Gibeon. Namun semua itu tetap harus dilakukan. 
Ajaibnya, ketika mereka berjuang, TUHAN TIDAK 
TINGGAL DIAM. Bahkan kemenangan selalu mereka 
dapatkan karena ada kuasa Tuhan yang mem-backup. 
 
Seperti itu jugalah yang Tuhan kehendaki bagi kita 
semua. Tahun 2020 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Kita 
masih mengingat bagaimana sukacita dan antusiasnya 
ketika janji itu diberikan. Ada banyak visi Tuhan 
nyatakan bagi setiap kita. Namun satu hal yang harus 
kita sadari, iman keyakinan kita bahwa Tuhan pasti 
menggenapi janji-Nya tidaklah cukup. Tuhan mau kita 
bertindak dan berjuang mengerjakan visi itu supaya 
terjadi. Tuhan ingin tangan kita terlatih, kemampuan 
kita berkembang, dan mentalitas kita semakin 
didewasakan. Karena itu, mari kita bertindak. Visi dan 
rencana yang hebat dari Tuhan akan menjadi sia-sia 
tanpa perjuangan yang hebat dari kita. Jangan takut 



dengan tantangan. Prcayalah, Tuhan sedang 
mempersiapkan kita untuk next level dan hendak 
menyatakan kemuliaan-Nya yang lebih terang lagi atas 
hidup kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
RENCANA HEBAT harus DIIKUTI dengan ACTION YANG 
HEBAT pula. 
 
APLIKASI 
1. Rencana hebat apa yang sudah Anda susun untuk 

menghadapi tahun yang baru nanti? 
2. Menurut Anda, hal-hal apakah yang akan bisa 

membuat visi dan rencana Anda bisa digenapi? 
3. Adakah bagian Anda di dalamnya untuk 

mengusahakannya? Jelaskan apa yang akan terjadi 
menurut Anda jika Anda tidak melakukan bagian 
Anda?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terimakasih atas janji-janji-Mu yang 
besar dalam hidup kami. Kami tidak pernah ragu 

bahwa Engkau sanggup menggenapinya bagi kami. 
Tapi kami tahu, ya Tuhan, bahwa kami harus berjuang 

dan bertindak semaksimal mungkin supaya janji-Mu 
sungguh nyata bagi kami. Berikan kami kekuatan, 
hikmat dan tuntunan-Mu selalu supaya kami tidak 

menyerah dalam memperjuangkan janjijanji itu jadi Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 1-3 
Yohanes 10:1-23 

 
 

 

 



03 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA HIDUP MELIMPAH DENGAN KEMULIAAN 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 16: 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 16:16 Memperoleh hikmat sungguh jauh 
melebihi memperoleh emas, dan mendapat 
pengertian  jauh lebih berharga dari pada mendapat 
perak. 
 
Kisah sukses Adidas bermula dari kota kecil di Bavaria, 
Jerman. Dimulai dari ruang cuci sang ibu, Adi Dassler 
mendaftarkan merk usahanya pada tahun 1924 dan 
memulai misinya untuk mempersembahkan 
perlengkapan olah raga terbaik bagi atlet. Ia pun sempat 
memperoleh medali emas pada tahun 1928 dan 1936 
dalam memproduksi sepatu. Pada tahun 1949, Adi 
Dassler mulai memproduksi Adidas dan seiring waktu, 
keajaiban pun menghampiri kerja kerasnya. Siapa 
sangka desain sepatu dengan bentuk seperti sekrup 
pada sepatu bola yang ringan mencatat sejarah 
tersendiri. Sepatu tersebut dipakai tim nasional sepak 
bola Jerman saat berhadapan dengan tim Hungaria yang 



diunggulkan pada final Piala Dunia tahun 1954. Namun 
tim Jerman bukan hanya memenangkan tropi, tetapi 
mencatat kemenangan luar biasa yang terus bergaung 
sampai beberapa dekade. Ini adalah juga sejarah bagi 
Adidas dalam bidang sepak bola. 
 
Dalam Alkitab, kita dapat membaca bagaimana Hizkia 
mengalami kemuliaan besar. Hal itu karena ia bukan 
hanya punya rencana hebat, tetapi action yang juga 
hebat (2 Taw. 32:5). Hizkia bekerja sekuat tenaga, 
menutup mata air, membangun kembali tembok yang 
telah runtuh, memperkuat kota Daud, membuat senjata 
untuk peperangan. Segala yang direncanakannya, 
ditindaklanjuti dengan kerja sekuat tenaga. Namun di 
atas itu semua, apa yang dikerjakan Hizkia adalah 
seturut kehendak Tuhan sendiri. 
 
Di tahun yang baru ini, sudah semestinya kita semua 
memiliki harapan dan rencana yang indah dalam hidup 
kita. Persiapkan segala rencana kita dengan baik, sertai 
dengan kerja keras sekuat tenaga, dan satu lagi yang 
tidak boleh kita lupakan, bawa setiap rencana kita 
kepada Tuhan. Pastikan bahwa setiap rencana kita 
adalah seturut kehendak Tuhan. Doakan dan minta 
Tuhan merestui rencana kita, dan yang terakhir, 
perjuangkan dengan action nyata. Kerjakan setiap detail 
dengan sekuat tenaga. Jangan pernah menyerah. Setiap 
perjuangan yang kita lakukan pun akan menghantarkan 



kita ke level-level berikutnya, sehingga tahun 2021 akan 
penuh kemuliaan Tuhan yang lebih terang dari 
sebelumnya. 
 
RENUNGAN 
Minta HIKMAT dan RHEMA, serta bawa RENCANA yang 
kita miliki KEPADA TUHAN, maka tahun 2021 akan 
semakin MELIMPAH DENGAN KEMULIAAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam segala 

perencanaan Anda? Mengapa demikian?  
2. Mengapa Anda perlu meminta hikmat dan rhema, 

serta membawa rencana yang Anda miliki kepada 
Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa melibatkan Tuhan lebih lagi di 
tahun 2021 ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

yang selalu menyertai kami. Kami serahkan segala 
perencanaan dan setiap tindakan kami ke dalam 

kendali-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, hanya Engkau 
yang bisa membuat setiap yang kami kerjakan 

berhasil. Biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata dalam 
hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 4-6 

Yohanes 10:24-42 

 

 

 


