


21 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
CARA UNTUK MEMILIKI HIDUP BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang 
kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan 
terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam 
di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan 
jiwamu. 
 
Jika kita perhatikan, kita cukup sering melihat tanaman-
tanaman liar tumbuh di mana saja. Seperti di halaman, 
dalam pot bunga, di pinggir parit, bahkan di tembok luar 
rumah kita. Tanaman-tanaman itu tumbuh begitu saja, 
tanpa kita pernah tahu tanaman apa yang akan muncul 
dan kapan benih itu jatuh di sana. Setelah tanaman itu 
tumbuh besar, barulah kita bisa mengidentifikasi jenis 
tanaman tersebut. Rosa pun awalnya tidak menyadari 
adanya serumpun kecil tanaman yang tumbuh tepat di 
samping pagar rumahnya. Saat melihat dan hendak 
mencabutnya, Rosa tertarik dengan bentuk daunnya 
yang unik. Lalu ia memutuskan untuk membiarkannya 
terlebih dahulu.  
 
Hanya kurang dari seminggu, tanaman itu membesar 
dengan cepat. Rosa menyangka itu sejenis sawi, tetapi 



tetangganya berkata bukan. Karena merasa penasaran, 
Rosa pun membiarkan tanaman itu tumbuh dengan 
sendirinya. Bunga kuning dengan sulur-sulur panjang 
bermunculan seiring tanaman itu bertambah besar dan 
tinggi. Ketika Rosa merasa sudah terlalu rimbun dan 
hendak mencabutnya, ternyata akarnya sudah 
menjebol tepi pagar dan membuat temboknya retak. 
Diperlukan usaha dan tenaga yang tidak sedikit sampai 
tanaman itu berhasil dicabut dan dibersihkan.  
 
Seperti tanaman pengganggu dan semak belukar yang 
tumbuh tanpa diundang, begitu pula dengan godaan 
dari si iblis yang senantiasa ada di sekitar kita. Baik itu 
melalui uang, jabatan, kenyamanan, kenikmatan 
duniawi, dan masih banyak lagi. Situasi ini terkadang 
membuat kita menjadi tidak fokus pada tujuan, tidak 
produktif, bahkan lama-lama bisa merusak hidup kita. 
Padahal seperti semak duri yang berkompetisi, bersaing 
dan merebut nutrisi tanaman yang sengaja ditanam 
supaya berbuah, bermacam godaan ini pun membuat 
hidup kita tidak bisa berbuah lebat. Karena itulah, 
jangan ragu ataupun menunda jika melihat tanda-tanda 
penghambat pertumbuhan rohani kita mulai muncul. 
Segera cabut dan singkirkan.  Dengan mengurangi hal-
hal yang tidak perlu dan tidak berguna, maka hidup kita 
akan berbuah lebih lebat bagi Kerajaan Sorga. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
Supaya BERBUAH LEBAT, semua TANAMAN 
PENGGANGGU dan SEMAK BELUKAR HARUS 
DISINGKIRKAN.  
 
APLIKASI 
1. Apakah yang merupakan tanaman pengganggu dan 

semak belukar dalam hidup Anda?  
2. Bagaimana hal-hal yang Anda sebut di atas, 

menghalangi hidup Anda untuk berbuah lebat?  
3. Apa komitmen yang Anda buat untuk menyingkirkan 

tanaman pengganggu dan semak belukar tersebut?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami masih saja 
membiarkan hal-hal yang membuat hidup kami 

menjadi tidak produktif. Tolong kami Tuhan untuk 
menyingkirkan semua yang mengganggu dan 

menghalangi pertumbuhan kami. Sehingga hidup kami 
memberikan buah yang lebat untuk Kerajaan-Mu. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ratapan 1-2 
Ibrani 10:1-18 

 
 



22 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEKUATIRAN DAPAT MEMBUNUH POTENSI KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 12:25 Siapakah di antara kamu yang karena 
kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan 
hidupnya? 
 
Berbicara tentang kekuatiran, kita bisa belajar dari kisah 
Petrus yang pernah mengalami mujizat berjalan di atas 
air. Awalnya, Petrus dengan gagah berani melangkah di 
atas air. Imannya begitu teguh sehingga kuasa Tuhan 
bekerja secara dahsyat di dalam dirinya. Namun 
kemudian ia merasakan badai di sekelilingnya dan mulai 
mengizinkan kekuatiran menguasai hatinya. Kuasa 
Tuhan pun berhenti bekerja dalam diri Petrus. Ia tidak 
bisa lagi berjalan di atas air, terjatuh, bahkan kehilangan 
kemampuan untuk berenang. Ya, Alkitab mencatat 
Petrus akhirnya tenggelam.  
 
Kita bisa lihat bagaimana kekuatiran sungguh sangat 
membahayakan potensi yang ada di dalam diri kita. Ada 
berapa banyak anak Tuhan yang awalnya begitu luar 
biasa dipakai Tuhan dalam hal melayani Tuhan, ada 
berapa banyak juga anak Tuhan yang awalnya bisa 
maksimal dalam pekerjaannya, tetapi situasi dunia saat 



ini memaksa manusia jasmani kita untuk melihat 
tagihan demi tagihan yang datang seiring dengan 
menurunnya pendapatan kita. Atau usia yang semakin 
bertambah ditambah dengan desakan dari orangtua 
untuk segera menikah, membuat kita sangat kuatir akan 
masa depan. Kalau kita menyadarinya, kekuatiran sama 
sekali tidak mengerjakan kebaikan bagi kita. Bahkan 
sangat mungkin apa yang dialami oleh Petrus juga kita 
alami. Kita yang awalnya penuh dengan semangat, tiba-
tiba menjadi kehilangan kemampuan dan potensi kita. 
Kita tidak bisa berpikir jernih dan akibatnya kita 
kehilangan potensi besar yang seharusnya bertumbuh 
di dalam diri kita.  
 
Mari saat ini, terimalah rhema firman Tuhan yang 
mengatakan bahwa inilah musimnya untuk kita berbuah 
lebat. Jangan izinkan kekuatiran bertumbuh dan 
membunuh potensi yang ada di dalam hidup kita. 
Teruslah naik ke loteng atas sampai kita semakin 
mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang 
akan memampukan kita untuk hidup karena percaya 
dan bukan karena melihat. Kita dimampukan untuk 
menyadari bahwa Roh yang ada di dalam kita 
sesungguhnya jauh lebih besar daripada semua 
tantangan yang ada di depan kita sehingga kita terus 
menang menghadapi tantangan dalam hidup kita. 
Haleluya!  
 



RENUNGAN 
KEKUATIRAN adalah SEMAK DURI PERTAMA yang 
membuat seseorang tidak berbuah. 
 
APLIKASI 
1. Adakah pergumulan yang hari-hari ini berpotensi 

menimbulkan kekuatiran dalam hidup Anda? 
Pergumulan apakah itu? 

2. Bagaimana cara Anda mengatasi kekuatiran 
tersebut? 

3. Apa yang akan terjadi jika Anda berhasil 
mengalahkan kekuatiran itu? Tuliskan komitmen 
Anda untuk menang atas kekuatiran! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas semua potensi dan benih 
ilahi yang sudah Engkau tanamkan dalam hidup kami. 

Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, untuk tidak 
mengizinkan kekuatiran apa pun menghambat 

bertumbuhnya benih tersebut. Karena kami rindu untuk 
bisa berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 3-4 

Ibrani 10:19-39 



23 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENYINGKIRKAN SEMAK BELUKAR DALAM HIDUP 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 4:14 Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai 
Yerusalem, supaya engkau diselamatkan! Berapa lama 
lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan 
kedurjanaanmu? 
 
The Malcolm Baldrige National Quality Award adalah 
penghargaan tertinggi yang bisa diraih oleh 
perusahaan di Amerika. Untuk memenangkan 
penghargaan tersebut, sebuah perusahaan harus 
menghasilkan produk dengan kualitas terbaik di negeri 
itu. Pada tahun 1988, enam puluh enam perusahaan 
besar bersaing untuk mendapatkan penghargaan 
tersebut. Pemenangnya adalah Motorola. Motorola 
sendiri mulai mengejar penghargaan tersebut sejak 
tahun 1981. Mereka mengirimkan tim khusus ke 
organisasi terkemuka di dunia untuk belajar 
meningkatkan performa perusahaan dan kualitas 
produk mereka.  
 
Salah satu langkah yang harus mereka lakukan adalah 
dengan mengurangi jumlah barang cacat dalam 



produksi mereka. Para pekerja diberi tanggung jawab 
untuk mengidentifikasi kesalahan dan diberi imbalan 
khusus. Teknik ini pun membuahkan hasil. Perusahaan 
tersebut berhasil menyederhanakan bagian-bagian 
ponsel dari 1.378 komponen menjadi 523 saja. Pada 
akhirnya, Motorola mampu memproduksi ponsel yang 
99,9997% bebas cacat, dengan biaya yang lebih hemat 
sebesar 250 juta dolar, termasuk pendapatan yang 
meningkat 23% dan kenaikan laba 44%. 
 
Sama halnya dengan perusahaan Motorola, Tuhan pun 
sudah merancang kita dengan potensi yang luar biasa, 
yaitu untuk bertumbuh dan berbuah lebat. Namun 
bersamaan dengan pertumbuhan kita, dunia juga 
menumbuhkan tanaman liar yang sesungguhnya tidak 
kita harapkan. Semak belukar itu tumbuh, 
berkompetisi, dan bersaing dengan tanaman baik yang 
dirancang Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, 
semak duri itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak 
bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Bermalas-malasan, 
menghabiskan waktu untuk bermain gadget, pergaulan 
buruk, hobi yang berlebihan, pola makan yang tidak 
sehat, dan masih banyak lagi. Ambillah komitmen 
untuk mengurangi dan membersihkan diri dari semak 
belukar dalam hidup kita. Karena dengan keadaan yang 
bersih dari semak belukar, kita akan dapat bertumbuh 
dengan sehat dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama 
Tuhan. 



RENUNGAN 
Ambillah KOMITMEN MEMBERSIHKAN DIRI dan 
MENGIDENTIFIKASI semak belukar dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah semak belukar yang masih bertumbuh 

dalam hidup Anda? Apa dampak dari semak belukar 
tersebut dalam hidup Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 
membersihkan dan mengidentifikasi semak belukar 
dalam hidup kita? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar semak 
belukar tidak lagi bertumbuh dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala 

potensi dan kemuliaan yang Kau berikan dalam hidup 
kami. Kami rindu hidup kami senantiasa berkenan bagi-

Mu. Ajar kami untuk dapat membersihkan semak 
belukar dalam diri kami, agar hidup kami senantiasa 

sesuai kehendak-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 1-2 
Ibrani 11:1-19 



24 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MEMPERSIAPKAN DIRI MENGHADAPI PEMBERSIHAN 

HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 18:5 Sebab sebelum musim buah, apabila waktu 
berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi 
buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan 
mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, 
dan menyisihkan carang-carangnya dengan 
memancungnya. 
 
Setiap orang pasti akan mengalami bagian kehidupan 
yang bernama proses. Dewi juga berulang kali 
mengalami proses kehidupan. Dewi yang berasal dari 
keluarga sederhana diizinkan Tuhan mengalami 
kesuksesan, memiliki rumah bagus, mobil bagus, suami 
dengan penghasilan yang cukup besar, tabungan, dan 
juga aset lainnya. Dewi tidak pernah membayangkan 
akan berada pada posisi itu. Namun, setahun belakang 
ini Dewi mengalami goncangan ekonomi karena 
beberapa proyek suaminya mengalami kerugian. 
Sedangkan beban keuangan terus berjalan, mereka 
harus membayar karyawan, berbagai cicilan, biaya 
sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari.  
 



Karena pemasukan berkurang, Dewi dan suaminya 
terpaksa menjual mobil, tanah yang dimiliki, dan aset-
aset perusahaan. Suami Dewi sedikit tertekan dengan 
keadaan yang dialaminya. Namun, di tengah 
keterpurukannya, Dewi menguatkan diri dan suaminya 
dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. 
Mereka rutin mengikuti ibadah-ibadah online, saat 
teduh bersama keluarga, komsel, dan banyak berdoa 
mencari kehendak Tuhan. Dewi merasa keadaan yang 
dialaminya adalah bagian proses untuk memurnikan 
keluarga mereka. Saat keadaan tidak baik diizinkan 
terjadi, Dewi sudah bisa mempercayai Tuhan 
sepenuhnya yang akan membantu mereka melewati 
semuanya. 
 
Ya, banyak orang yang tidak siap menghadapi keadaan 
yang buruk dalam hidup mereka. Keinginan selalu 
berada di zona nyaman membuat kita terkadang tidak 
siap saat Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa 
kita. Padahal di balik semua itu, Tuhan sedang 
membersihkan hidup kita. Ketika hal itu terjadi, ikuti 
saja setiap prosesnya dengan semakin mendekat 
kepada Tuhan. Tuhan pasti punya maksud akan apa 
yang diizinkan-Nya terjadi dalam hidup kita. Meskipun 
sakit, sedih, dan seolah tak ada harapan, nikmatilah 
pembersihan yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu, 
persiapkan diri kita dari sekarang karena Tuhan bisa 
membersihkan hidup kita kapan pun. Saat kita siap dan 
berhasil melewati masa pembersihan, berkat dan 



anugerah yang lebih besar Tuhan siapkan bagi kita. 
(LEW)  
 
RENUNGAN 
Tuhan bisa MEMBERSIHKAN HIDUP kita kapan pun, 
karena itu PERSIAPKAN 
DIRI kita sekarang juga. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa yang menghalangi Anda dalam 

mempersiapkan diri menghadapi pembersihan dari 
Tuhan? 

2. Mengapa Anda harus mempersiapkan diri dari 
sekarang? 

3. Bagaimana respons Anda menghadapi masa 
pembersihan diri oleh Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami mau mempersiapkan diri menghadapi 
pembersihan hidup dari-Mu. Kapan pun Kau 

melakukannya, kami sudah siap. Kami percaya 
kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera tetap Kau 

berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 3-4 
Ibrani 11:20-40 



25 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RESPONS YANG BENAR ATAS PROSES PRUNING 

DALAM HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 11:6 Taburkanlah benihmu pagi-pagi 
hari, dan janganlah memberi istirahat kepada 
tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak 
mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, 
atau kedua-duanya sama-sama baik. 
 
Dalam budidaya anggur, pemangkasan atau pruning 
adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang 
optimal. Pruning pada tanaman anggur dilakukan 
dengan menggunduli tanaman anggur tersebut dari 
beberapa daun-daun dan rantingnya. Ini adalah teknik 
memanipulasi tanaman anggur untuk membuat 
tanaman anggur seolah-olah seperti di tempat asalnya 
yang beriklim sub tropis. Karena saat musim gugur, 
seluruh daunnya rontok. Namun, saat musim semi, 
mereka akan tumbuh dengan cluster bunga yang baru. 
Dengan melakukan pemangkasan tersebut, tidak hanya 
membantu tanaman anggur untuk berbuah, tetapi juga 
sekaligus menata bentuk tanaman agar berkembang 
sesuai dengan keinginan sang pemiliki tanaman.  
 



Pada masa pruning, petani akan memangkas, 
memotong, dan membersihkan daun atau ranting yang 
sudah mulai tidak rapi. Bagi tanaman tersebut pasti 
tidak nyaman dan sakit, karena beberapa bagian 
tubuhnya harus dipotong dan dipangkas. Jika mereka 
memiliki perasaan, pasti mereka akan merasa tidak 
terima, kecewa, bahkan marah terhadap sang petani. 
Namun, jika kita perhatikan, hasil akhir yang didapat 
adalah tanaman akan bertumbuh dengan baik, 
berbuah lebat, daun dan rantingnya juga akan lebih 
teratur serta indah dipandang. Dapatkah kita 
bayangkan bagaimana jika sebuah tanaman menolak 
saat akan di pruning?  
 
Ya, tanaman tersebut akan tumbuh dengan liar, tidak 
terarah, buah yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. 
Sama halnya dengan sebuah tanaman, Tuhan pun 
sering melakukan pruning atas kita, agar hidup kita 
semakin terarah, menjadi lebih baik, dan menghasilkan 
buah yang lebat. Dibutuhkan pertolongan Roh Kudus 
untuk dapat meresponi dengan benar masa pruning ini, 
karena segala proses yang Tuhan izinkan tejadi semata-
mata karena Tuhan begitu memperhatikan dan 
menginginkan kehidupan kita bertumbuh dengan baik. 
Mintalah tuntunan Roh Kudus agar dapat melihat 
kebaikan Tuhan atas setiap peristiwa atau kejadian 
yang kita alami. Sehingga kita dapat menjalaninya 
dengan penuh ucapan syukur dan tetap percaya pada 



Tuhan. Maka melalui hidup kita, nama Tuhan akan 
semakin dipermuliakan. 
 
RENUNGAN 
RESPONS kita dalam masa PRUNING sangat 
MENENTUKAN pruning BERHASIL atau GAGAL. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang membuat kita gagal meresponi masa 

pruning dengan benar? 
2. Menurut Anda, mengapa respons kita sangat 

menentukan masa pruning kita berhasil atau gagal? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil agar 

kita dapat meresponi masa pruning dengan benar? 
Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami percaya kehendak-Mu yang terbaik atas 
hidup kami. Jamah hati kami agar memiliki hati yang 
mudah diajar oleh Roh Kudus. Sehingga kami dapat 
meresponi masa pruning kami dengan benar, dan 
hidup kami akan terus bertumbuh dalam iman dan 

berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 5-7 

Ibrani 12 



26 JUNI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BUKTI NYATA TUHAN MENGASIHI KITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. 
 
"Yobel, ibu mau ambil daun jeruk untuk bikin sambel 
terasi," ucap sang ibu. Dengan penuh semangat, Yobel 
menjawab, "Aku ikut, Bu!" Mereka pun berjalan menuju 
kebun yang terletak di area umum kompleks tempat 
mereka tinggal. Sang ibu menunjukkan kepada Yobel, 
ada satu tanaman yang daunnya begitu banyak, tetapi 
buah yang dihasilkan hanya sedikit. "Ambilkan pisau ya, 
kita pangkas beberapa daun dan ranting yang mulai 
tidak teratur ini," ungkap sang Ibu. “Lho kenapa, Bu?” 
tanya Yobel. “Tanaman yang terlalu banyak daun, 
terkadang pertumbuhannya tidak bisa maksimal, jadi 
buah yang dihasilkan pun tidak banyak,” jawab sang ibu. 
 
Kehidupan kita tidak berbeda jauh dengan tanaman, 
karena kita pun, manusia, sering kali juga dipangkas dari 
hal-hal yang membuat kita tidak dapat berbuah. Cara 
Tuhan memangkas daun dan ranting dalam hidup kita 



pun pasti berbeda antara satu dengan yang lain, tidak 
akan sama. Dalam pelayanan misalnya, sering kali ada 
gesekan antar pelayan, tetapi situasi ini membuat kita 
belajar untuk memiliki sikap yang lemah lembut dan 
mudah mengampuni. Begitu pula saat ada masalah 
dalam keluarga, yang kita lihat bahwasannya hubungan 
suami-istri yang benar adalah untuk mengajarkan 
konsep melayani dan membangun keintiman satu 
dengan yang lain. Juga untuk hal-hal yang menyangkut 
sakit-penyakit dan luka batin dalam hidup kita, yang 
pada akhirnya membuat kita mengalami mujizat 
kesembuhan dalam hidup kita. 
 
Sebab hidup kita adalah milik Kristus, buah yang kita 
hasilkan pun harus seturut dengan rencana-Nya. 
Mengucap syukur adalah kunci utama dalam proses 
pruning rohani kita. Apa pun keadaan kita, saat hati dan 
pikiran kita dipenuhi rasa syukur, banyak perkara ajaib, 
bahkan tangan Tuhan turut bekerja mengubah proses 
yang seolah pahit menjadi manis. Itu sebabnya, pada 
dasarnya Tuhan melakukan pruning dalam hidup kita 
adalah sebagai bukti kasih Tuhan atas kita. Agar Dia 
dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dalam 
hidup kita, sehingga kita pun dapat berbuah lebih lebat 
lagi. 
 
 
 



RENUNGAN 
Masa pruning harus kita LEWATI dengan UCAPAN 
SYUKUR, itu berarti TUHAN MENGASIHI KITA. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda melalui masa pruning dalam hidup 

Anda? Apa dampak yang Anda rasakan? 
2. Menurut Anda, mengapa masa pruning sebagai bukti 

bahwa Tuhan mengasihi kita? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 

dapat tetap bersyukur pada saat masa pruning? 
Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur 

dalam mengikuti proses-Mu. Ampuni kami jika sering 
kali kami menggerutu dan mengeluh atas apa yang 

terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami, ya Roh Kudus, 
untuk senantiasa berjalan sesuai kehendak Tuhan, agar 
hidup kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 8-10 

Ibrani 13 

 

 



27 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
CARA TUHAN MENJADIKAN KITA BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:5  Percayalah kepada Tuhan dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu 
sendiri. 
 
Prinsip penting yang harus dipahami dalam proses 
bercocok tanam adalah tidak ada tanaman yang dapat 
berbuah dalam waktu singkat. Untuk bisa berbuah  
lebat, setiap tanaman harus melewati berbagai proses, 
mulai dari pembibitan, pemupukan, disiram, dijemur di 
bawah sinar mentari, lalu disiram lagi. Saat mulai 
tumbuh besar, daun dan rantingnya harus dipangkas 
serta dibersihkan. Jika tanaman dapat berbicara, pasti ia 
akan berteriak kesakitan saat daun atau rantingnya 
dipangkas. Namun tanpa ia sadari, itulah proses ketika 
tubuhnya dibersihkan agar dapat menerima asupan gizi 
dan oksigen yang lebih baik untuk pertumbuhannya. 
Ranting yang dibersihkan justru memberikan 
kesempatan bagi pohon untuk menghasilkan bahan 
makanan yang cukup, yang kemudian disalurkan ke 
batang dan akhirnya kepada buah.  
 



Demikian juga dengan hidup kita di tangan Tuhan. Ada 
kalanya kita juga perlu dipangkas dan dibersihkan agar 
dapat berbuah lebat. Untuk bisa berbuah dan menjadi 
berkat, ada harga yang harus dibayar, yaitu membiarkan 
Tuhan memangkas serta membersihkan karakter atau 
kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-
Nya. Proses pembersihan atau pemangkasan dari Tuhan 
ini bisa melalui masalah hidup.  Dibersihkan itu biasanya 
terasa sakit secara jasmani dan mental. Kadang 
membuat kita berteriak kesakitan. Namun seperti 
tanaman yang dipangkas, proses yang menyakitkan ini 
akan mendatangkan kebaikan bagi kita.  Ketika kita mau 
tunduk pada prosesnya, Tuhan pun akan memberikan 
perhatian secara khusus kepada kita. 
 
Karena itu, percayalah bahwa apa pun masalah atau 
ujian kehidupan yang kita alami, semua itu adalah 
bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita 
berbuah lebat. Jadikan masalah dan ujian kehidupan 
sebagai sarana untuk lebih berserah dan mendekat 
kepada-Nya. Belajarlah tunduk kepada otoritas Tuhan di 
tengah proses pruning. Tetap percaya, tetap bersyukur, 
tetap memuji Tuhan, tetap layani Tuhan, tetap setia, 
dan tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, babak 
pruning akan segera berakhir dan berubah menjadi 
babak baru yang penuh dengan buah yang lebat dan 
kemenangan yang hebat!  
 



RENUNGAN 
MILIKI HATI YANG PERCAYA sekalipun di tengah proses 
pruning dari Tuhan 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda merasa sedang mengalami 

proses pruning/pemangkasan oleh Tuhan? Jika ya, 
dalam hal apa Anda merasa dipangkas oleh Tuhan? 
Dosa, kejahatan, atau kekuatiran? Sebutkan! 

2. Apakah proses pruning/pemangkasan yang Anda 
alami membuat Anda makin dekat atau jauh dari 
Tuhan? Jelaskan! 

3. Bagaimana Anda bisa memiliki hati yang percaya 
sekalipun di tengah proses pruning dari Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan masih 

banyaknya dosa dan kesalahan dalam hidup kami. 
Kami ingin belajar membiarkan dan mengizinkan 

Engkau untuk memangkas dan membersihkan hidup 
kami. Ajar kami untuk dapat berserah dan percaya, 
bahwa Engkau akan membuat kami menjadi pribadi 

yang baru, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
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