


28 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERSAMA TUHAN LAKUKAN PERKARA YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan 
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan 
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa; 
 
Ketika Ferdinand de Lesseps mendengar bahwa teman 
semasa kecilnya, Mohamed Sa’id Pasha, dinobatkan 
menjadi wakil raja Mesir, ia langsung berangkat ke 
Kairo. Keduanya sangat gembira ketika berjumpa di 
Alexandria pada tanggal 13 November 1854. De Lesseps 
datang ke Mesir untuk mendiskusikan idenya tentang 
sebuah terusan yang menghubungkan Laut Tengah 
dengan Laut Merah, sebuah kanal dengan jalur terbuka 
yang lurus tanpa kunci sepanjang 193 kilometer. 
Tujuannya adalah mempersingkat jarak tempuh 
pelayaran kapal-kapal dari Eropa menuju ke Asia atau 
sebaliknya, tanpa perlu lagi mengelilingi pesisir barat 
Afrika. Ide ini sebetulnya sudah ada sejak abad ke-15, 
tetapi baru dapat terwujud setelah Ferdinand de 
Lesseps mendapat kepastian dukungan dari temannya, 
orang kuat di Mesir saat itu.  



Pada akhirnya, setelah memakan waktu yang panjang, 
Terusan Suez pun resmi dibuka pada 17 November 
1869. Tanpa dukungan dari sahabat de Lesseps, 
pembangunan ini hanya akan menjadi sebuah rencana 
saja. Namun saat mendapat dukungan dan sokongan 
dari orang yang tepat, ide tersebut dapat terealisasi. 
Hanya proyek kecil yang tidak membutuhkan sponsor 
untuk penyelenggaraannya; hanya event kecil yang 
tidak memerlukan bantuan orang lain. Untuk sekolah 
saja kita mendapatkan dukungan dari orangtua kita, 
belum lagi di saat kita memulai usaha, kita selalu 
memikirkan bagaimana bisa mendapatkan bantuan 
modal kerja.  
 
Ya, memperjuangkan sesuatu dengan mendapat 
dukungan atau penyokong yang kuat, hasilnya pasti 
akan jauh lebih baik dibanding tanpa dukungan. 
Sungguh kita bersyukur, sebab kita memiliki Bapa yang 
sangat peduli akan keperluan dan kebutuhan kita. 
Mimpi besar kita, masa depan anak-anak kita, semua 
ada dalam perhatian-Nya. Kita hanya perlu datang dan 
minta pertolongan-Nya dalam setiap kebutuhan kita. 
Dengan pertolongan Roh Kudus usaha pekerjaan kita 
akan mendapat hasil yang luar biasa, sebab kita 
mendapat dukungan dari Allah yang Mahakuat, 
sehingga hidup kita bisa berbuah lebat bagi kerajaan-
Nya dan memberkat banyak orang. 
 



RENUNGAN 
Untuk melakukan sesuatu yang BESAR, kita perlu 
penyokong yang KUAT.  
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu penyokong yang kuat agar dapat 

melakukan sesuatu yang besar? 
2. Sudahkah hidup Anda memiliki penyokong yang 

kuat? Dampak apa yang Anda rasakan? 
3. Bagaimana cara Anda agar hidup Anda memiliki 

penyokong yang kuat, sehingga Anda dapat 
melakukan perkara besar dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam 
hidup kami. Kami perlu Engkau sebagai Penopang dan 
Penyokong hidup kami. Karena kami percaya, hanya 
dalam-Mu, kami dapat melakukan perkara-perkara 
yang besar dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 14-15 

Yakobus 2 

 

 

 



29 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENJAMIN KEBERHASILAN HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 121:1-2 Nyanyian ziarah. Aku melayangkan 
mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang 
pertolonganku? Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi. 
 
Ayat rhema hari ini ditulis oleh raja Daud yang terkenal 
memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. 
Dari semenjak Samuel mengurapi Daud menjadi raja 
atas Israel menggantikan Saul, Daud selalu 
mengikutsertakan Tuhan dalam segala rencananya. 
Seperti saat ketika bangsa Filistin hendak menyerang 
bangsa Israel, yang Daud lakukan pertama kali adalah 
bertanya kepada Tuhan apakah ia harus maju 
menghadapi mereka (2 Sam. 5:19). Padahal kalau 
dipikir-pikir, peperangan ini bukanlah peperangan 
pertama Daud. Ia bisa saja menjadi tinggi hati dan 
merasa bisa dengan kemampuannya sendiri. Namun 
Daud tetap datang kepada Tuhan dan mengandalkan-
Nya, sehingga Tuhan pun memberikan kemenangan 
kepada Daud (2 Sam. 5:20). 
Kemudian di ayat 22 diceritakan bahwa bangsa Filistin 
tidak terima dengan kekalahan mereka dan hendak 



menyerang bangsa Israel kembali. Bahkan setelah 
kemenangan yang baru saja diraihnya pun, Daud tidak 
menjadi sombong dengan bertindak sesuai 
keinginannya sendiri. Ia kembali menanyakan kepada 
Tuhan apa yang harus ia lakukan (2 Sam. 5:23a). Lalu 
Tuhan memberitahukan langkah demi langkah apa saja 
yang harus diperbuat Daud dan ia pun melaksanakan 
apa pun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, 
sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan 
sekali lagi (2 Sam. 5:23b-25). 
 
Daud menyadari bahwa segala yang ia punya adalah 
dari Tuhan, termasuk segala kemenangan yang 
diraihnya. Ia pun mengakui bahwa Tuhan adalah satu-
satunya sumber yang bisa menjamin kemenangan 
baginya. Daud tidak terkalahkan bukan karena 
kehebatannya semata, tetapi karena ada Pribadi yang 
kuat di belakangnya. Itulah sebabnya hidup Daud dapat 
berbuah lebat dan penuh dengan keberhasilan. Berita 
baiknya adalah, Tuhan yang Daud sembah adalah 
Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Tuhan 
yang telah memberikan kemenangan kepada Daud 
juga dapat memberikan hidup yang berkemenangan 
kepada kita. Dengan kita menjadikan Tuhan sebagai 
satu-satunya penyokong dalam hidup kita, maka kita 
pun juga dapat berbuah lebat. 
 
 
 



RENUNGAN 
Satu-satunya PENYOKONG yang bisa MENJAMIN 
KEBERHASILAN kita adalah TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan sebagai satu-

satunya penyokong hidup Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa Anda perlu menjadikan 

Tuhan sebagai sumber sokongan dalam hidup 
Anda? 

3. Bagaimana dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-
satunya penyokong dalam hidup kita dapat 
memampukan kita untuk berbuah lebat? 
Renungkanlah!  

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami selama ini 

masih sering kali mengandalkan diri kami sendiri atau 
orang lain sebagai penyokong hidup kami. Mulai kini, 

kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan 
Engkau dalam segala hal, sehingga kami boleh 

mengalami hidup yang berbuah lebat dan 
berkemenangan bersama dengan-Mu. Dan kami pun 

jadi berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 16-17 
Yakobus 3 



30 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJADI PRIBADI YANG MENGANDALKAN TUHAN 

SENANTIASA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:3 "Berbahagialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga. 
 
Dewasa ini banyak orang yang keliru dalam mencari 
kebahagiaan. Seberapa banyak dari kita yang 
berpendapat bahwa kebahagiaan dapat diperoleh 
melalui wisata yang panjang, mengunjungi tempat-
tempat tertentu, pesta pora dengan teman-teman 
terdekat, melakukan apa pun atau membeli barang-
barang mewah sesuai yang diinginkan. Kita seolah lupa 
bahwa kebahagiaan di luar Yesus sifatnya hanyalah 
sesaat.  
 
Pada dasarnya, kebahagiaan adalah hak semua orang 
dan memang semua orang menginginkannya. Namun, 
fakta kehidupan menunjukkan tidak semua orang 
berbahagia. Banyak orang kaya yang kita pikir 
seharusnya bahagia karena bisa memiliki semua yang 
diingininya ternyata malah sangat menderita dalam 
kekayaannya. Banyak keluarga tampak bahagia, tetapi 



sesungguhnya mereka sedang merana dalam batin. 
Mengapa? Sebab mereka tidak juga menemukan 
kebahagiaan yang sejati. Apa pun yang mereka 
usahakan untuk menciptakan kebahagiaan pada 
akhirnya tidak bisa membuat mereka berbahagia.  
 
Satu hal yang perlu kita sadari, kebahagiaan yang sejati 
hanya akan Tuhan berikan kepada mereka yang 
hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Jika hari ini 
kita merasakan kebahagiaan itu jauh dari kehidupan 
kita, cobalah koreksi diri dengan saksama. Mungkin 
kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penyokong dalam 
hidup kita, melainkan kepada dunia ini. Apakah kita 
mengabaikan hubungan dengan Tuhan, atau kita telah 
menomorduakan Tuhan? Dunia dan segala 
keindahannya hanya menawarkan kebahagiaan semu 
dan sementara. Pada akhirnya, dunia hanya akan 
menjadikan kita binasa. Ambillah komitmen untuk 
meninggalkan dunia dan segala kesenangannya. 
Segeralah kembali kepada Tuhan dan jangan pernah 
menggantungkan hidup pada yang lain. Dengan terus 
hidup bergantung kepada-Nya dan mempunyai 
hubungan yang baik dengan-Nya, hidup kita akan 
berbuah lebat dan kita pun bisa menemukan kepuasan 
sejati dalam hidup. 
 
 
 



RENUNGAN 
Hanya yang hatinya MISKIN DI HADAPAN ALLAH 
sajalah yang bisa menjadikan TUHAN SEBAGAI 
PENYOKONG dalam hidupnya. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa sesungguhnya definisi miskin di 

hadapan Allah? 
2. Apakah Anda sudah menjadikan Tuhan sebagai 

penyokong dalam hidup Anda selama ini? Mengapa 
demikian? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
dapat terus menjadikan Tuhan sebagai penyokong 
hidup Anda? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan 
kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu 

menjadikan Engkau sebagai penyokong satu-satunya 
dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa 
tetap dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 18-19 

Yakobus 4 



01 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA HIDUP YANG BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 16:9a Karena mata TUHAN menjelajah 
seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada 
mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.  
 
Rika mempunyai seorang paman yang sangat mengasihi 
dan dikasihinya. Ada suatu kerinduan di hati Rika bahwa 
pamannya yang bukan orang percaya bisa mengenal 
Tuhan Yesus. Menjelang hari ulang tahunnya, Rika 
mengajukan satu permintaan kepada pamannya, yaitu 
menemaninya pergi ke gereja sekali itu saja. Sang 
paman yang begitu menyayangi Rika pun mengiyakan 
permintaannya. Seminggu penuh, Rika berdoa puasa 
untuk pamannya. Saat hari Minggu tiba dan mereka 
berdua telah duduk di gereja, Rika agak kecewa karena 
pendeta pada hari itu sudah tua sekali dan khotbahnya 
membuat Rika sangat mengantuk.  
 
Selama perjalanan pulang, sang paman hanya berdiam 
diri. Dalam hati, Rika sempat protes, mengapa Tuhan 
tidak memberikan pendeta yang menyala-nyala dan 
mengesankan khotbahnya. Meski demikian, Rika tetap 
berserah dan terus berdoa untuk pamannya. Belum 



sampai hari Minggu berikutnya, sang paman meminta 
ikut lagi ke gereja. Rika merasa heran, kaget, sekaligus 
sukacita karenanya. Beberapa bulan kemudian, sang 
paman memberi diri untuk dibaptis. Setelah itu, sang 
paman bercerita bahwa ketika pertama kali datang ke 
gereja, ia memperhatikan betapa lanjut usianya sang 
pendeta, seperti sudah mau meninggal  saja. Ia lantas 
merenung, ke manakah ia nanti kalau suatu saat 
meninggal dunia. Rika akhirnya mengerti, mengapa 
Tuhan memberi pendeta yang sangat tua untuk 
berkotbah pada hari itu.  
 
Banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar perkiraan dan 
prediksi kita. Meskipun kita merasa yakin, bahwa diri 
kita sudah benar berdasarkan analisa, pertimbangan, 
kemampuan, dan pengetahuan kita, tetapi selalu ada 
hal yang di luar kendali kita. Tidak heran jika kita hanya 
mengandalkan kekuatan dari dunia ini, kita akan sering 
merasa kecewa bahkan menemui kegagalan. Bukan 
modal, bukan koneksi, bukan IQ, dan bukan gelar yang 
akan menentukan apakah hidup kita akan menghasilkan 
buah, tetapi sikap hati yang sungguh-sungguh 
mengandalkan Tuhan, yang dicari dan dilimpahi Tuhan 
dengan kekuatan serta kemampuan untuk hidup yang 
berbuah lebat. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
Rahasia HIDUP YANG BERBUAH bukanlah dari luar diri 
kita, tetapi dari SIKAP HATI yang sungguh-sungguh 
MENGANDALKAN TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal dari dunia yang selama ini Anda 

andalkan?  
2. Jika Anda merenungkannya, apakah hal-hal tersebut 

menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan?  
3. Apa perbedaan buah yang Anda temukan ketika hati 

Anda sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami 
mengandalkan hal-hal di luar Engkau. Kini kami 

menyadari bahwa selain Engkau, tidak ada jaminan 
pasti yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah Allah 

kami yang hidup dan besar kasih setia-Mu. Kepada-
Mulah kami percaya dan berharap sepenuhnya. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 20-21 

Yakobus 5 



02 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MELEKAT PADA SUMBER HIKMAT YANG TEPAT 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 111:10 Permulaan hikmat adalah takut akan 
TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal budi 
yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk 
selamanya. 
 
Apa yang akan kita pilih ketika kita menerima tawaran 
bahwa semua permintaan kita akan dikabulkan? 
Mungkin ada yang akan meminta mobil, rumah, harta 
benda, atau jabatan yang tinggi dalam pekerjaan. 
Namun, jawaban yang berbeda diberikan Salomo saat 
ditanya Tuhan keinginannya, ia justru memilih hikmat 
daripada semua kekayaan ataupun jabatan pada saat 
itu (1 Raj. 3:11-12). Ternyata apa yang dipilih Salomo 
adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada 
harta benda maupun kedudukan di dunia ini, itulah 
kebijaksanaan dan pengertian. 
 
Ya, dengan hikmat, Salomo bisa memberikan 
keputusan yang bijaksana. Seperti ketika ada dua orang 
ibu yang memperebutkan satu bayi, Salomo bisa 
memberikan keputusan di luar pemikiran manusia 
pada umumnya.  Hikmat memampukan Salomo 



membedakan apa yang benar dan salah, serta 
membantunya mengambil keputusan yang adil dan 
bijaksana. Tidak heran jika di dalam Alkitab dikatakan 
bahwa sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang 
memiliki hikmat melebihi Salomo. Tuhan pun 
menambahkan berkat-berkat lain juga kepadanya, 
sehingga Salomo menjadi raja yang berhikmat dan 
memiliki kekayaan sangat banyak.  
 
Dalam menjalani hidup ini, keberhasilan tidak bisa kita 
capai jika kita hanya mengandalkan diri sendiri atau 
bergantung pada orang lain. Sepandai apa pun 
manusia, pasti memiliki keterbatasan. Akan tetapi, 
dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita dimampukan 
untuk berhasil dalam segala hal. Hikmat juga 
memegang peranan yang sangat penting yang bisa 
membuat hidup kita berbuah lebat. Saat kita memiliki 
hikmat, kita tidak akan salah dalam melangkah 
maupun mengambil keputusan. Penting bagi kita untuk 
memahami bahwa sumber hikmat yang tepat adalah 
Tuhan Yesus. Karena Dia adalah pusat segala 
kebijaksanaan dan pengertian di muka bumi ini. Oleh 
karena itu, jika kita rindu hidup kita semakin berbuah, 
maka andalkan Tuhan sebagai Sumber Hikmat. 
Mintalah hikmat pada Tuhan , selalu andalkan Tuhan 
dalam setiap langkah-langkah hidup kita dan lihatlah 
Dia akan menggenapi perjanjian berbuah lebat bagi 
kita semua. (LEW)  



RENUNGAN 
Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai SUMBER 
HIKMAT, maka kita akan semakin BERBUAH LEBAT.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mengandalkan Tuhan sebagai 

sumber hikmat? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Mengapa dengan mengandalkan Tuhan sebagai 

sumber hikmat Anda akan berbuah lebat? 
3. Hal apa yang Anda lakukan sebagai wujud 

mengandalkan Tuhan sebagai sumber hikmat?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam 
setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu , hanya di 

dalam-Mu ada keberhasilan dan kemenangan. 
Engkaulah Sumber Hikmat yang akan membuat kami 
berbuah lebat di setiap aspek kehidupan kami. Kami 

rindu, melalui hidup kami, nama-Mu semakin 
dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 22-23 

1 Petrus 1 

 

 



03 JULI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGANDALKAN TUHAN AGAR HIDUP BERBUAH 
LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 10:22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, 
susah payah tidak akan menambahinya. 
 
Anggur merupakan tanaman merambat yang tumbuh di 
dataran rendah dan memerlukan kemarau yang panjang 
agar menghasilkan buah anggur yang baik. Ranting 
pohon anggur yang kecil tempat buah anggur 
bergantung tidak memiliki manfaat apa pun selain untuk 
menghasilkan buah anggur. Itu sebabnya jika ranting 
tersebut tidak menghasilkan buah, maka ia akan 
dipotong dan dibuang karena selain tidak berguna ia 
akan menghalangi ranting-ranting yang lain untuk 
menghasilkan buah yang maksimal. Ranting anggur 
yang menempel separuh pada pokok anggurnya dan 
ranting yang dipotong dari pokoknya pasti tidak akan 
pernah menghasilkan buah karena ia tidak 
mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Agar ranting 
tersebut bermanfaat, ia perlu melekat secara sempurna 
pada pokok anggurnya. 
 



Jika diibaratkan dengan sebuah tanaman, maka kita 
perlu senantiasa menempel pada pokok anggur yang 
benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saat kita sungguh 
melekat kepada-Nya, segala sesuatu akan Tuhan 
tambahkan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis 
dalam Amsal 10:22, bahwa berkat Tuhanlah yang 
menjadikan kaya, susah payah tidak akan 
menambahinya. Ya, kesuksesan dan keberhasilan hidup 
kita hanya bisa didapat saat kita benar-benar 
mengandalkan hidup kita kepada pokok atau sumber 
yang benar.  
 
Dengan demikian, ambil komitmen untuk terus 
mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat kita. 
Sadarilah bahwa pekerjaan, profesi, toko, pelanggan, 
bahkan atasan kita bukanlah sumber berkat kita. Itu 
semua hanyalah saluran berkat yang Tuhan pakai untuk 
memberkati kita. Saluran berkat bisa berubah, saluran 
berkat bisa berganti, tetapi kalau Sumber berkatnya 
tetap sama, maka aliran berkat itu akan senantiasa 
mengalir. Bangun kedekatan pribadi dengan Tuhan, 
sehingga hidup kita akan menerima nutrisi-nutrisi yang 
tepat dari sumber terpercaya. Kita dapat berbuah lebat 
bagi kemuliaan Tuhan dan semakin dibawa dari 
kemuliaan pada kemuliaan! 
 
 
 



RENUNGAN 
Andalkan Tuhan sebagai SUMBER BERKAT, maka kita 
akan BERBUAH LEBAT bagi kemuliaan-Nya.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah perbedaan antara sumber 

berkat dan saluran berkat? 
2. Menurut Anda, mengapa mengandalkan Tuhan 

membuat kita dapat berbuah lebat? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 

dapat menjadikan Tuhan sebagai Sumber Berkat 
Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat kemurahan-
Mu bagi kami. Kami rindu untuk senantiasa mendekat 

dan megandalkan-Mu, sehingga hidup kami pun 
berbuah lebat dan dapat menjadi saksi kemuliaan 
Tuhan di mana pun kami berada. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 24-26 

1 Petrus 2 

 

 

 



04 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
JIKA TUHAN DI PIHAK KITA, SIAPAKAH LAWAN KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 32:15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari 
atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-
buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap 
hutan. 
 
Kita sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf yang 
dijual sebagai budak ke Mesir. Bagaimana ia jatuh 
bangun dalam proses kehidupannya. Baru diangkat 
sedikit, lalu dijatuhkan lagi. Begitu seterusnya. Bahkan 
secara tingkat kehidupan, ia pernah ada di titik paling 
rendah saat menjadi seorang tahanan. Meski ia menjadi 
kepercayaan kepala penjara, tetap saja statusnya 
adalah tahanan. Tidak ada kepastian bagi masa 
depannya. Namun, di balik kehidupan Yusuf yang jauh 
dari kata ‘masa depan cerah’ itu ada Satu Pribadi yang 
berkuasa atas langit dan bumi. Pribadi itulah yang 
membuat Yusuf terus berbuah dalam keadaan apa pun. 
Bahkan dalam sekejap mata, Dia mengubahkan 
kehidupan Yusuf dari bukan siapa-siapa menjadi orang 
nomor dua di Mesir. Yusuf pun menjadi seorang yang 
penuh dengan keberhasilan dan menghasilkan buah-



buah yang nyata. Pribadi yang senantiasa menyertai 
kehidupan Yusuf, Tuhan namanya! 
 
Seberapa banyak dari kita yang saat ini juga merasakan 
sebuah kondisi yang sama seperti yang dialami oleh 
Yusuf sebelum ia diangkat Tuhan tinggi. Hidup dalam 
keterbatasan, jatuh bangun dalam usaha, hubungan, 
keuangan, dan lain sebagainya. Hidup kita tidak pernah 
mengalami terobosan, atau bahkan ada dalam kondisi 
yang kering, sangat kering. Mungkin kita sudah hampir 
menyerah karena tidak melihat jalan keluar apa pun dari 
kondisi kita saat ini. Namun mari belajar dari Yusuf. 
Lihatlah Pribadi di belakang Yusuf dalam kondisinya 
yang terburuk sekalipun. Pribadi yang tidak pernah 
membiarkan Yusuf jatuh sampai tergeletak. Bahkan 
membela dan mengangkatnya tinggi di saat yang paling 
tepat. Pribadi yang sama itu jugalah yang akan berkarya 
dalam hidup kita saat ini. 
 
Karena itu, mari kita bangkit. Kuatkan tangan yang lesu 
dan lutut yang lemah. Naiklah ke loteng atas, kejar 
hadirat-Nya. Pastikan kita ada di satu pihak dengan-Nya. 
Maka di satu titik, kita sungguh-sungguh akan melihat 
bagaimana tangan-Nya yang kuat mengubah padang 
gurun kita menjadi taman yang indah, bahkan penuh 
dengan buah-buah bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya! 
 
 



RENUNGAN 
Hidup yang SANGAT KERING pun sanggup diubah 
menjadi KEBUN BUAH-BUAHAN ketika ROH KUDUS 
TERCURAH dan memenuhi hidup kita.  
 
 
APLIKASI 
1. Adakah dalam hidup kita yang masih kita rasakan 

seperti padang gurun yang gersang, begitu sukar 
menghasilkan sesuatu yang baik? 

2. Sejauh mana Anda percaya bahwa Tuhan sanggup 
mengubahkan keadaan itu menjadi penuh dengan 
buah-buah? 

3. Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat Anda 
satu pihak dengan Tuhan dan karya-Nya nyata bagi 
hidup Anda? Tuliskan komitmen Anda! 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, terima kasih atas Pribadi-Mu yang tidak 

pernah meninggalkan kami dalam setiap musim 
kehidupan kami. Kami percaya, jika Engkau ada di 
pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada! kami 
mau terus ada dalam kuat kuasa-Mu sampai hidup 

kami penuh dengan buah-buah, dan nama-Mu 
dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
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