


05 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HENDAKLAH KITA MENJADI KUAT DALAM TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, 
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 
 
Dalam ilmu psikologi dan medis, ada penyakit yang 
disebabkan oleh pikiran. Pikiran seseorang bisa 
memengaruhi kondisi tubuh orang tersebut, sehingga 
bisa berdampak pada munculnya sakit-penyakit dalam 
tubuh atau bahkan membuat sakit yang kita derita 
bertambah parah. Hal ini disebut dengan gangguan 
psikosomatis. Psikosomatis sendiri berasal dari dua kata 
yaitu pikiran (psyche) dan tubuh (soma). Gangguan ini 
dapat membuat seseorang mengalami masalah pada 
fungsi tubuh walaupun tidak diketemukan kelainan atau 
penyakit apa pun saat pemeriksaan. 
 
Sedemikian besarnya kuasa pikiran sehingga dapat 
membuat orang sehat pun menjadi sakit apabila ia 
berpikir bahwa ia sakit. Maka dari itu, penting bagi kita 
untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, 



rasakan, dan ucapkan. Sekalipun mungkin kondisi yang 
ada membuat kita merasa lemah, alih-alih berpikir dan 
berkata bahwa kita lemah, Tuhan ingin kita berpikir 
serta berkata bahwa kita kuat sampai kita sungguh-
sungguh menjadi kuat. Karena yang Tuhan inginkan 
adalah untuk kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya 
dalam segala aspek kehidupan kita. 
 
Apabila saat ini Anda sedang merasa lesu dalam 
pelayanan, berhentilah berpikir untuk berhenti dan 
undur. Namun sebaliknya, jadilah kuat dalam Tuhan. 
Pikirkanlah akan kemajuan pelayanan Anda, bahwa 
Anda akan terus semakin maju dan berbuah. Atau jika 
saat ini rumah tangga Anda sedang di ambang 
kehancuran, senantiasa pikirkan dan ucapkan berkat 
atas keluarga Anda dan usahakanlah sampai keluarga 
Anda sungguh-sungguh menjadi keluarga yang 
harmonis dan bahagia dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau agar 
setiap kita bangkit dan tidak menjadi lemah, melainkan 
menjadi semakin kuat bahkan di tengah pergumulan 
terberat sekalipun. 
 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau kita menjadi LEBIH KUAT dari sebelumnya. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengucapkan berkat atas hidup 

Anda sendiri? 
2. Mengapa Tuhan mau kita memperkatakan 

perkataan-perkataan yang membangkitkan? 
3. Menurut Anda, bagaimanakah caranya agar Anda 

bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya? 
Renungkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk menjaga pikiran dan 

ucapan kami supaya kami tidak memikirkan dan 
mengucapkan kondisi buruk kami, tetapi sebaliknya, 

agar kami bisa memikirkan dan memperkatakan 
perkataan-perkataan berkat atas hidup kami. Sehingga 
kami tidak menjadi lemah, tetapi sebaliknya, kami bisa 
tumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat bersama 
dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 30-32 

1 Petrus 4 

 

 

 



06 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEKUATAN DARI SUMBER YANG TERKUAT 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 46:2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan 
dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan 
sangat terbukti. 
 
Salah satu kebutuhan yang paling utama dan penting 
dalam kehidupan manusia saat ini adalah listrik. Segala 
pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, kini sangat 
tergantung pada aliran listrik. Untuk kebutuhan rumah 
tangga sehari-hari, diperlukan daya mulai dari yang 
terkecil 1.300 VA sampai yang terbesar 6.600 VA. Jika 
kita memakai daya melebihi yang terpasang, bisa 
dipastikan aliran listrik akan terputus karena tidak kuat 
dengan beban yang terlalu berat. Karena itulah untuk 
kebutuhan pabrik, perusahaan besar, industry, dan 
berbagai acara publik seperti konser atau pertunjukan, 
diperlukan daya listrik yang jauh lebih besar serta kuat. 
Perusahaan Listrik Negara menyediakan daya lebih dari 
200 kVa sampai tak terbatas untuk acara-acara 
tertentu, sehingga segala kegiatan dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar. 
 



Demikian pula halnya dengan kita manusia. Untuk 
menghadapi berbagai macam tantangan dalam 
kehidupan, kita perlu menjadi kuat. Sebagai orang 
percaya, kita mungkin tidak mengalami penganiayaan 
ataupun bahaya maut seperti zaman para rasul, tetapi 
berbagai macam godaan, kasih yang semakin dingin, 
dan banyaknya orang yang kehilangan iman kepada 
Tuhan di sekeliling kita, bisa membuat kita menjadi 
lemah. Apalagi jika ditambah ancaman virus dan krisis 
ekonomi yang terjadi sekarang ini, bisa dibayangkan 
betapa kita butuh kekuatan yang lebih untuk bisa 
bertahan.   
 
Agar kita bisa menjadi benar-benar kuat, kita harus 
menerima kekuatan dari sumber yang terkuat. Jika 
hanya mengandalkan kekuatan sendiri yang serba 
terbatas, ibaratnya seperti menggunakan daya listrik 
rumah tangga untuk keperluan pabrik industri. Akan 
mudah sekali bagi kita untuk roboh dan rebah tak 
berdaya karena tidak kuat menanggung beban yang 
terlalu berat. Namun oleh Tuhan kita yang hidup, Yesus 
Kristus Sang Sumber Kekuatan yang tidak terbatas, 
maka setiap tantangan tidak akan membuat kita 
menjadi lemah. Makin lama, kita justru semakin kuat, 
lebih kuat dari sebelumnya! Sebab kekuatan yang 
melimpah-limpah dari Tuhan akan memampukan kita 
menghadapi tantangan sebesar apa pun dan keluar 
sebagai pemenang. (PF) 



RENUNGAN 
Untuk menjadi BENAR-BENAR KUAT, maka kita harus 
menerima KEKUATAN dari SUMBER yang TERKUAT. 
 
APLIKASI 
1. Tantangan apa saja yang sedang Anda hadapi saat 

ini? 
2. Seberapa besar kekuatan yang Anda butuhkan 

untuk menghadapinya? 
3. Apa yang harus Anda lakukan supaya Anda menjadi 

benar-benar kuat? Bagaimana cara Anda untuk 
mendapatkannya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari kelemahan 

kami. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Karena 
itu Tuhan, kami meminta kekuatan dari-Mu. Jadilah 
sumber kekuatan kami, karena hanya Engkau satu-
satunya, yang mampu membuat kami tetap kokoh, 
tegak, dan kuat berdiri sampai akhir. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkil 33-34 

1 Petrus 5 



07 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KEKUATAN TANPA BATAS DATANG DARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam 
bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang 
melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri 
kami. 
 
Pada tahun 2016, Eddie Hall berusaha memecahkan 
rekor angkat beban, dengan mengangkat beban yang 
beratnya tidak masuk akal. Upayanya itu sekaligus 
demi meraih gelar pria terkuat sedunia. Ribuan pasang 
mata tertuju pada Eddie Hall yang begitu berantusias 
ingin memecahkan rekor sebelumnya, yakni 463 
kilogram. Ia menjadi yang paling berani kala itu karena 
mengangkat beban yang setara dengan lima motor 
bebek. Tidak disangka, Hall pun berhasil mengangkat 
beban seberat 500 kilogram. Namun petaka datang 
setelah itu, ia terjatuh dan pingsan. Pembuluh 
darahnya pecah hingga keluar darah dari hidung, 
telinga, dan matanya. Yang lebih menyedihkan, tidak 
lama berselang, seorang bernama Thor memecahkan 
rekornya dengan mengangkat beban 501 kilogram. 
 



Kisah Eddie Hall di atas cukup menarik dan memberi 
kita gambaran akan betapa terbatasnya kekuatan 
manusia. Seberapa keras perjuangan kita 
mengusahakan sesuatu dan hanya mengandalkan 
kekuatan kita sendiri, sering kali itu semua tidak bisa 
bertahan lama. Sama halnya dengan kisah dalam 
Alkitab, yaitu kisah Zimri. Zimri adalah panglima perang 
Israel di Zaman raja Ela. Zimri memberontak, 
membunuh raja Ela, dan membinasakan seluruh 
keturunan raja, lalu ia menahbiskan dirinya sebagai 
raja baru Israel. Namun saat ada panglima lain yang 
dinobatkan menjadi raja, Zimri langsung ciut nyalinya. 
Apalagi saat pesaingnya itu semakin kuat dan mulai 
mengepung kota, Zimri justru membakar istananya dan 
bunuh diri.  
 
Bagaimana mungkin semua itu terjadi? Ya, pada 
dasarnya kekuatan dan kekuasaan manusia sangatlah 
terbatas. Tanpa kekuatan dari Tuhan, seseorang bisa 
saja melejit naik, tetapi secepat itu juga ia akan jatuh. 
Namun, hari ini ada kabar baik dari Tuhan bagi kita 
semua. Tuhan akan memberikan kekuatan yang 
melimpah pada setiap kita. Kekuatan yang tanpa batas. 
Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas, 
kekuatan yang dijanjikan-Nya akan membuat kita 
benar-benar kuat dan kokoh. Saat kita makin lama 
makin kuat dalam Tuhan, Dia pun akan menjamin 



keberhasilan kita dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, 
bahkan pelayanan kita. 
 
RENUNGAN 
Manusia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan yang 
dimiliki manusia SANGAT TERBATAS. 
 
APLIKASI 
1. Jika Anda merenungkan perjalanan hidup Anda 

selama ini, sudahkah Anda mengandalkan kekuatan 
Tuhan dalam melewati segala proses kehidupan? 

2. Menurut Anda, bagaimana cara agar manusia yang 
terbatas ini memiliki kekuatan yang tidak terbatas? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
dapat mengaplikasikan renungan hari ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami menyadari kami tidak bisa apa-apa 
tanpa diri-Mu. Kami memerlukan-Mu sepanjang hidup 
kami, sehingga kami mampu melewati segala proses 
dan tantangan dalam hidup kami. Karena kekuatan 

yang kami terima dari pada-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 35-36 
2 Petrus 1 



08 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BANGKIT DALAM DOA DAN PUJIAN BAGI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 71:7-8 Bagi banyak orang aku seperti tanda 
ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang 
kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, 
dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari. 
 
Ada banyak orang menentang Paulus dan Silas dalam 
memberitakan Injil, sehingga mereka pun dipenjara. 
Namun, mereka tidak khawatir tentang apa yang 
menimpa mereka. Dalam penderitaan, Paulus dan Silas 
memilih langkah yang benar, yaitu berdoa dan memuji 
Tuhan setiap saat. Pada akhirnya, mujizat yang mereka 
alami begitu luar biasa, doa dan pujian mereka dijawab 
oleh Allah melalui gempa bumi yang dahsyat dan 
membuat pintu-pintu penjara terbuka serta belenggu-
belenggu mereka terlepas.  
 
Mari belajar dari kisah Rasul Paulus dan Silas yang 
menghadapi masalah dengan doa dan pujian. Sebuah 
tindakan yang sering kita lupakan ketika masalah 
mendatangi kita. Manusia terbiasa panik terlebih 
dahulu sehingga lupa untuk berdoa dan memuji Tuhan 
di tengah permasalahan. Ketika Paulus dan Silas 



mengambil pilihan untuk terus memuji dan menyembah 
Tuhan dalam keadaan penuh masalah serta 
penderitaan, tidak saja mereka diselamatkan, tetapi 
sang kepala penjara pun selamat. Bukan hanya kepala 
penjara saja, bahkan seluruh keluarganya. Luar biasa. 
 
Doa dan pujian mendatangkan kekuatan dari Tuhan. Ya, 
mengikut Tuhan tidak berarti bahwa kita akan 100% 
lepas dari masalah, tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan 
akan selalu ada beserta kita, bahkan dalam kegelapan 
yang paling gelap sekalipun. Daripada bersungut-
sungut, mengeluh, mengumpat, atau menyalahkan 
Tuhan, lebih baik kita coba alternatif yang dipilih oleh 
Paulus dan Silas. Pujian dan penyembahan kepada 
Tuhan dari hati yang tulus akan membawa dampak 
positif, tidak saja kepada diri kita sendiri tetapi juga 
kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam keadaan sulit 
sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. 
Ambil komitmen untuk berhenti memusatkan pikiran 
pada beratnya masalah, sebaliknya, pusatkan kepada 
Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah 
itu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan 
kasih setia-Nya untuk rencana-rencana besar-Nya bagi 
kita. Oleh sebab itu, Dia pun akan menjadikan kita makin 
lama makin kuat, sehingga kita selalu lebih kuat dari 
sebelumnya.  
 
 



RENUNGAN 
DOA dan PUJI-PUJIAN mendatangkan KEKUATAN dari 
yang TERKUAT. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap Anda selama ini dalam 

menghadapi masalah dalam hidup Anda?  
2. Menurut Anda, mengapa doa dan puji-pujian dapat 

mendatangkan kekuatan bagi kita? 
3. Apa yang akan Anda lakukan untuk dapat 

mengaplikasikan renungan pada hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur memiliki Allah 
yang begitu luar biasa seperti Engkau. Kami percaya 
penyertaan dan mujizat-Mu selalu nyata bagi kami. 
Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau 
yang memberi kekuatan bagi kami. Ajar kami agar 

konsisten dalam membangun doa dan pujian, sehingga 
kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 37-39 

2 Petrus 2 



09 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HUKUM TABUR TUAI YANG BERLAKU DALAM HIDUP 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 8:22 Selama bumi masih ada, takkan 
berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan 
panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." 
 
Sebelum Allah menciptakan manusia, terlebih dahulu 
Dia menyediakan semua kebutuhan-kebutuhannya di 
Taman Eden. Salah satunya adalah kebutuhan 
makanan, yaitu tersedianya berbagai tanaman dan 
buah-buahan yang Tuhan sediakan untuk manusia. 
Tentu saja, Adam dan Hawa saat berada di Taman Eden 
tidak hanya disuruh Tuhan menikmati hasil dari 
pepohonan di sana, tetapi akhirnya mereka juga harus 
mengusahakan serta merawat tanaman yang ada di 
Taman Eden sehingga bisa menghasilkan dan berbuah. 
 
Bukan hanya di Taman Eden, setelah Tuhan 
memusnahkan bumi dan segala isinya dengan air bah, 
Dia pun berfirman bahwa akan ada masanya menabur 
dan menuai. Yang berarti, untuk dapat makan dan 
menikmati tuaian maka manusia harus mau menabur. 
Tidak bisa manusia berdiam diri dan duduk bermalas-



malasan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. 
Tuhan menginginkan setiap umat-Nya bisa 
menjalankan hukum tabur tuai dengan segenap hati 
mereka. Sehingga di Alkitab kita pun menjumpai 
banyak kisah yang menceritakan tentang menabur 
ataupun menuai. 
 
Dalam kehidupan saat ini, hukum tabur tuai juga 
berlaku. Jikalau kita menabur yang jahat maka tuaian 
yang jahat pun akan kita tuai. Namun, sebaliknya kalau 
kita menabur yang baik dan terbaik, kita pasti akan 
menuai hal-hal yang baik juga dalam hidup kita.  Oleh 
karena itu, jika kita belum bisa menabur, mulailah 
belajar menabur. Menabur bukan hanya dalam hal 
materi, tetapi kita bisa menabur waktu, menabur 
perkataan, menabur kasih, menabur perbuatan, dan 
menabur doa. Saat menabur, jangan pikirkan akan 
hasilnya, tetapi pikirkanlah untuk memberikan taburan 
yang terbaik dan terkuat untuk Tuhan. Saat kita bisa 
memberikan taburan yang terkuat, kita pun akan 
menerima yang terkuat dari Tuhan, sehingga kita bisa 
menjadi lebih kuat dari sebelumnya dalam menjalani 
hidup kita. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Hukum TABUR TUAI adalah hukum yang sudah ada 
sejak TUHAN MENCIPTAKAN bumi ini. 



APLIKASI 
1. Mengapa sejak Tuhan menciptakan bumi, Dia sudah 

memberlakukan hukum tabur tuai?  
2. Hal-hal apa yang menghalangi Anda dalam 

memberikan taburan? 
3. Bagaimana Anda dapat mengambil komitmen untuk 

menabur dan menabur lebih baik lagi bagi Kerajaan 
Allah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami percaya saat ini hukum tabur tuai masih 
berlaku seperti zaman Engkau menciptakan bumi. Kami 
mau memberikan taburan yang terbaik bagi kemuliaan 
nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 40-41 

2 Petrus 3 
 
 
 



10 JULI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN YANG MAMPU MERUNTUHKAN TEMBOK 
YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:30 Karena iman maka runtuhlah tembok-
tembok Yerikho, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari 
lamanya. 
 
Yerikho. Kota benteng yang terkenal kuat dan tangguh.  
Setelah menyeberangi sungai Yordan, itulah wilayah 
pertama yang ditaklukkan bangsa Israel di bawah 
kepemimpinan Yosua. Namun anehnya, mengapa 
Yerikho harus direbut dengan cara mengelilingi 
tembok? Kenapa tidak dengan dibakar atau dihantam 
batu-batu besar? Perintah Tuhan kepada Yosua 
terdengar seperti strategi perang yang aneh dan 
meragukan. Bagaimana mungkin tembok setebal itu 
bisa runtuh dengan cara dikelilingi selama tujuh hari? 
 
Dalam Yosua 6:2 dikatakan “Berfirmanlah TUHAN 
kepada Yosua: "Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu 
Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya 
yang gagah perkasa.” Pernyataan ini mengimplikasikan 
bahwa Tuhan sudah memberikan Yerikho kepada 



bangsa Israel, bahkan sebelum mereka mulai 
mengelilingi tembok. Artinya, yang Tuhan minta dari 
mereka adalah iman untuk percaya bahwa Dia bisa 
melakukannya dengan cara yang kelihatan sepele. Inilah 
cara Tuhan mengajarkan bangsa Israel tentang iman. 
Melalui kemenangan atas Yerikho, mereka beroleh 
keyakinan bahwa mereka akan mampu mengalahkan 
bangsa-bangsa lain. 
 
Ya, terkadang kehendak dan cara Tuhan memang 
terkesan sepele, tetapi justru di situlah mujizat bekerja. 
Tuhan hanya ingin tahu sebesar apa iman dan keyakinan 
kita. Dia tidak meminta kita melakukan hal-hal luar biasa 
dan mustahil. Namun, Dia ingin kita beriman bahwa 
dalam hal kecil maupun besar, Tuhan bisa melakukan 
apa saja. Belajar dari pasukan Yosua yang dengan iman 
dan taat mengelilingi tembok Yerikho mulai dari hari 
pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Iman seperti 
itulah yang harus kita miliki. Apa pun “tembok besar” 
yang kita hadapi saat ini, mungkin berupa masalah 
kesehatan yang kronis, hutang yang besar, atau 
keluarga yang di ambang kehancuran. Sadarilah bahwa 
imanlah yang membuat kuasa Tuhan bekerja. Oleh 
karena itu, teruslah berdoa dan membangun hubungan 
pribadi dengan Tuhan lebih sungguh. Sebab hanya 
Dialah yang bisa membuat kita makin lama makin kuat 
dalam segala pergumulan kita. Amin. 
 



RENUNGAN 
Sadari bahwa IMANLAH yang MENARIK KUASA Allah. 
 
APLIKASI 
1. Adakah “tembok besar” dalam hidup Anda saat ini? 

Renungkan! 
2. Menurut Anda, seberapa besar kuasa Allah yang 

dapat ditarik oleh iman? 
3. Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk dapat 

menarik kuasa Allah dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena memiliki Allah 
yang kuat, hebat, dan penuh kuasa. Ampuni kami yang 

kadang masih meragukan kekuatan-Mu. Ajar kami 
Tuhan untuk beriman dan taat lebih sungguh kepada-

Mu agar janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. 
Sehingga kami melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 42-44 

1 Yohanes 1 

 

 

 



11 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERSAMA TUHAN, TIDAK ADA YANG MUSTAHIL 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 9:23b "Tidak ada yang mustahil bagi orang 
yang percaya!" 
 
“Jika bukan karena iman, saya tidak mungkin dapat 
menjadi seorang Gembala Sidang seperti sekarang ini.” 
Inilah sedikit kutipan yang cukup sering disampaikan 
oleh Pastor Obaja. Sebagaimana kita semua tahu, beliau 
pernah merasa rendah diri pada masa mudanya. 
Jangankan berbicara di depan umum, saat ada tamu 
yang berkunjung ke rumah, beliau langsung masuk ke 
kamar untuk bersembunyi. Namun, pada akhirnya kita 
semua dapat menyaksikan bagaimana sekarang beliau 
berani berbicara di depan ribuan orang dan 
menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada 
mereka. Bahkan beliau dipercaya Tuhan untuk 
menggembalakan puluhan ribu jemaat. Ini adalah bukti 
kekuatan iman seseorang, yaitu saat kita berani 
melangkah dan menyerahkan segala kehendak kita 
kepada Tuhan,  maka Tuhan akan membuat kita mampu 
melewati segala kemustahilan. 
 



Jika kita mau belajar kisah-kisah dalam Alkitab, kita akan 
menemukan ada begitu banyak kisah tentang iman yang 
sangat luar biasa. Beberapa di antaranya adalah kisah 
Daniel yang mengatupkan mulut singa. Kemudian kisah 
Abraham dan Sara yang tidak bisa mempunyai anak 
sekalipun mereka sudah sangat lanjut usia. Kisah 
Sadrakh, Mesakh, Abednego, yang melalui perapian 
yang menyala-nyala dan tidak dihanguskan. Dengan 
iman, Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari 
perbudakan Mesir. Dengan iman, Yosua mengambil alih 
Tanah Perjanjian. Dengan iman, rasul-rasul 
memberitakan Injil di Yerusalam, Yudea, Samaria, 
sampai ujung Bumi. 
 
Keberhasilan semua tokoh-tokoh alkitab dalam 
melewati segala proses dan tantangan adalah karena 
iman yang mereka miliki. Tanpa iman, mereka tidak 
akan dapat melihat Tuhan mengerjakan perkara-
perkara yang mustahil. Oleh karena itu, jika kita rindu 
dapat melakukan segala perkara yang mustahil, maka 
bangunlah iman yang kuat. Konsisten dalam 
mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena 
dari situlah iman kita akan timbul. Tidak secara 
kebetulan pula jika rhema tahun ini adalah Tahun Roh 
Kudus, sehingga kita pun diberi Penolong dan 
Penopang. Roh Kudus sendirilah yang akan membangun 
kita makin lama makin kuat, sehingga kita bisa lebih kuat 
dari sebelumnya dalam menjalani hidup.  



RENUNGAN 
Bangunlah IMAN yang KUAT, maka TIDAK ADA yang 
MUSTAHIL bagi kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kita perlu membangun 

iman yang kuat untuk dapat melakukan hal-hal yang 
mustahil? 

2. Bagi Anda, seberapa perlunya kita membangun 
iman? Dampak apa yang Anda rasakan saat Anda 
memiliki iman yang kuat? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
memiliki iman yang kuat? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di Sorga, kami yakin bersama-Mu kami dapat 
melakukan segala perkara. Kami sungguh bersyukur 

untuk Roh Kudus-Mu yang menjadi kekuatan dan 
penolong kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan 

dari hari ke hari. Dan kami pun boleh mengalami 
kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 45-46 
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