


12 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
STAMINA YANG LEBIH ADALAH SEBUAH ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 105:24 TUHAN membuat umat-Nya sangat 
subur, dan menjadikannya lebih kuat dari pada para 
lawannya; 
 
Angela terlahir sebagai seorang anak yang sehat dan 
kuat. Sejak masih kanak-kanak, ia hanya sesekali jatuh 
sakit. Itu pun hanya sakit flu atau sekedar masuk angin. 
Saat dewasa, Angela memiliki stamina yang sangat 
bagus. Meskipun kehujanan, begadang, di bawah 
tekanan, atau bekerja dengan intens dalam waktu lama 
melebihi jam kerja pada umumnya, Angela tetap saja 
bertahan. Sampai-sampai terkadang ia merasa iri, 
melihat temannya mendadak sakit di kala timbunan 
tugas begitu menggunung. Sebab karena sakit itulah, 
temannya bisa mendapat izin untuk beristirahat dan 
dibebaskan dari tugasnya. 
 
Mungkin tidak banyak dari kita yang mempunyai 
pemikiran nyeleneh seperti Angela. Yang menganggap 
bahwa sakit adalah kesempatan untuk istirahat dan 
pelarian dari kesibukan. Angela sendiri pun setelah 
akhirnya betul-betul jatuh sakit, merasa bahwa kondisi 



tersebut sangatlah tidak mengenakkan. Jangankan 
istirahat, untuk tidur nyenyak saja ia kesulitan karena 
demam tinggi yang dialaminya. Semua makanan terasa 
pahit di lidahnya, dan badannya pun terasa sakit semua. 
Angela kini menyadari bahwa stamina fisik yang kuat 
yang ia miliki adalah sebuah berkat dan anugerah dari 
Tuhan.  
 
Dalam Alkitab tercatat tentang orang-orang yang 
mempunyai unusual stamina atau stamina yang tidak 
biasa, yang melampaui stamina yang dimiliki oleh 
kebanyakan orang lain. Bagaimana Kaleb yang berusia 
85 tahun, masih sama kuatnya dengan ketika usianya 40 
tahun. Bagaimana Simson, seorang diri mampu 
mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. 
Ada lagi Paulus yang stamina rohaninya begitu luar biasa, 
sehingga sekalipun mengalami banyak tantangan dan 
aniaya, ia bisa terus berlari sampai garis finish dan 
mengakhiri pertandingan dengan baik. Hari ini, mari kita 
semakin menyadari bahwa tidak semua orang memiliki 
stamina yang lebih. Jika kita memilikinya, baik itu 
jasmani maupun rohani, mengucap syukurlah! Sebab ini 
berarti Tuhan memberi kita kekuatan melebihi orang 
kebanyakan. Pergunakan unsual stamina kita untuk 
bekerja lebih banyak bagi Tuhan, maka Tuhan sendiri 
yang akan membuat kita bahkan lebih kuat dari 
sebelumnya. (PF) 
 



RENUNGAN 
Adalah sebuah ANUGERAH ketika kita bisa memiliki 
STAMINA LEBIH yang tidak dimiliki oleh kebanyakan 
orang lain. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menilai stamina Anda saat ini? 
2. Mengapa stamina lebih adalah sebuah anugerah 

dari Tuhan untuk Anda? 
3. Apa saja yang akan Anda lakukan ketika Tuhan 

menganugerahi Anda stamina yang lebih dari orang 
lain?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesehatan 
dan stamina lebih yang kami miliki saat ini. Tolong 

kami Tuhan, agar kami bisa menggunakan anugerah-
Mu ini untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk 

memanfaatkan kelebihan kami bagi kepentingan 
Kerajaan Sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 47-48  

1 Yohanes 3 

 



13 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEKUATAN DALAM MENANTIKAN 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. 
 
Adakah dari kita yang cukup sering menontom film 
yang menceritakan tentang sebuah mobil balap atau 
kompetisi balapan mobil? Sebut saja salah satu film 
yang cukup terkenal, berjudul Fast Furious. Sering kali, 
dalam sebuah film tentang mobil balap, kita akan 
melihat tabung biru bertuliskan NOS pada mobil balap 
tersebut. Dalam sebuah adegan balapan, saat 
pembalap merasa kecepatan mobilnya sudah pada titik 
maksimal, maka ia akan menekan tombol NOS untuk 
memberikan dorongan yang dapat mempercepat laju 
mobilnya. 
 
Nitrous Oxide System atau yang sering disebut sebagai 
NOS adalah sistem yang dipakai untuk menambah 
performa mobil, terutama pada mobil balap. Yang 
membuat NOS dapat berguna untuk mempercepat laju 



mobil adalah karena bercampurnya oksigen pada 
nitrous dengan senyawa hidrokarbon yang terdapat 
pada bahan bakar. Sehingga pada pembakaran yang 
akan terjadi, oksigen membantu dengan tekanan tinggi 
dan menghasilkan suatu tekanan kompresi yang dapat 
mendongkrak tenaga mesin. 
 
Sama seperti mobil yang memiliki batas kecepatan 
tertentu, demikian pula dengan kita yang juga 
merupakan manusia dengan kekuatan yang sangat 
terbatas. Dalam menghadapi berbagai perlombaan 
hidup, tidak jarang kita menghadapi banyak persoalan 
yang tanpa kita sadari dapat melemahkan kita. Tidak 
sedikit orang yang pada akhirnya memilih untuk 
mengakhiri hidupnya karena ia tidak kuat menjalani 
hidupnya sendirian. Namun, berita baiknya adalah, 
sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Tuhan yang 
dapat memberikan kita kekuatan ekstra. Kekuatan 
yang dari Tuhan ibarat mesin NOS pada mobil balap 
yang memampukan mobil untuk tetap melaju dengan 
lebih cepat sekalipun kecepatan mobil itu sudah 
maksimal. Hanya dengan menanti-nantikan Tuhan 
sajalah, kita bisa mendapatkan dorongan kekuatan ilahi 
sehingga kita memperoleh stamina yang tidak biasa 
dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 
 
 
 



RENUNGAN 
KEKUATAN ILAHI dari Tuhan akan kita dapatkan saat 
kita MENANTI-NANTIKAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda selama ini dalam menyelesaikan 

masalah Anda? Sudahkah anda memilikki kekuatan 
ilahi? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memerintahkan 
kita semua untuk menanti-nantikan Dia? 

3. Bagaimanakah kekuatan ilahi dapat membantu 
kita? Renungkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa ada untuk 

kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Kami 
sadar bahwa dengan segala keterbatasan kami, kami 

sangat membutuhkan Engkau. Karena kami tahu, 
orang yang senantiasa menanti-nantikan Engkau tidak 
akan menjadi lelah karena kekuatan ilahilah yang akan 

mem-back up hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 1-2 
1 Yohanes 4 



14 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
CARA EFEKTIF UNTUK MENGALAMI UNUSUAL 

STAMINA 

 
RHEMA HARI INI 
Ratapan 3:26 Adalah baik menanti dengan diam 
pertolongan TUHAN. 
 
Setiap orang pernah mengalami ketika dua masalah 
datang dalam waktu bersamaan. Hal itu kerap membuat 
kita bingung dan kehilangan kesabaran dalam 
mengambil pilihan yang tepat. Lalu kita dicekam rasa 
panik. Meski sudah berdoa meminta pertolongan dari 
Tuhan, tetap saja merasa seolah Tuhan terlalu sibuk 
untuk mengurus masalah tersebut. Saat kepanikan ini 
melanda, tak jarang ada banyak jebakan terpasang dan 
menarik kita jauh dari Tuhan. Parahnya, saat hilang 
kesabaran, kita akan dirundung stres, depresi, 
kehilangan kontrol diri, darah tinggi, dan lain 
sebagainya. 

Benar, ketika kita mengalami suatu masalah, tentu kita 
ingin segera menyelesaikannya dengan cepat dan 
tuntas. Mungkin untuk masalah-masalah tertentu ada 
yang bisa dengan cepat terselesaikan. Namun, ada juga 
masalah yang membutuhkan waktu yang amat panjang 



untuk bisa menemukan jalan keluarnya dan itu pun di 
luar kendali kita. Namun, seperti yang tertulis dalam 
ayat rhema hari ini: “Adalah baik menanti dengan diam 
pertolongan Tuhan.” Ya, tanpa kita sadari, cara ampuh 
untuk bisa menerima stamina dalam menghadapi segala 
tantangan hidup sering kalinya adalah dengan menanti 
dalam diam. Saat dalam posisi diam, kita bisa terhindar 
dari berbagai godaan yang menjerat. Dengan diam, kita 
bisa fokus untuk mengambil waktu merenung sejenak 
dan mengintrospeksi diri untuk mencari tahu tentang 
titik permasalahannya. 

Inilah yang menjadi renungan kita kali ini. Adalah baik 
menanti dengan diam pertolongan Tuhan atas masalah 
yang dihadapi. Sementara menanti pertolongan Tuhan, 
jangan panik. Tetaplah pegang janji Tuhan. Luangkan 
waktu lebih banyak bukan untuk terus berkeluh kesah 
dan menangis dalam doa-doa, tetapi untuk tetap diam 
menghampiri hadirat-Nya, memandang wajah-Nya, dan 
mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, dengan iman 
yang teguh hanya kepada-Nya, maka pertolongan tidak 
akan terlalu lama untuk kita terima. Kita pun akan 
menyadari, justru dalam permasalahan-permasalahan 
itulah, Tuhan sedang melatih manusia roh kita dan kita 
akan menerima stamina yang tidak biasa, sehingga kita 
bisa terus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 
 
 
 



RENUNGAN 
MENANTI DENGAN TENANG adalah cara yang efektif 
agar kita mengalami unusual stamina. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana respons hati Anda selama ini dalam 

menghadapi segala proses dan tantangan?  
2. Apa yang Anda rasakan saat Anda menanti dengan 

tenang dalam menghadapi kehidupan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk 

mengaplikasikan renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ajar kami untuk dapat duduk diam di 
kaki-Mu dan menanti-nantikan Engkau dalam segala 
permasalahan kami. Kami percaya, tak ada masalah 
yang lebih besar dari Engkau dan yang tak sanggup 
Engkau atasi. Biarlah melalui segala masalah kami, 

kami boleh menjadi semakin kuat dalam-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 3-4 
1 Yohanes 5 



15 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERADA DI URUTAN TERDEPAN DALAM MENERIMA 

ANUGERAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang 
didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat 
pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, 
dan ia akan datang melayani mereka. 
 
James Douglas Muir Leno, atau lebih sering disebut Jay 
Leno adalah seorang komedian, aktor, penulis, 
produser, dan pembawa acara televisi Amerika. Setelah 
bertahun-tahun melakukan stand-up comedy, Leno 
menjadi pembawa acara NBC, ‘The Tonight Show with 
Jay Leno’ sejak 1992 hingga 2009. Leno dikenal teman-
temannya karena etos kerjanya yang luar biasa. Saat 
masih kuliah, ia menginginkan pekerjaan di perwakilan 
mobil Rolls-Royce, tetapi pemiliknya tidak membuka 
lowongan pekerjaan. Leno pun tidak menyerah, ia mulai 
mencuci mobil-mobil yang di sana. Ketika pemiliknya 
memperhatikan dan menanyakan apa yang sedang ia 
kerjakan, Leno menjawab bahwa ia sedang bekerja 
sampai ia diterima bekerja. Akhirnya ia pun diterima 
bekerja saat itu juga. 



Leno berjuang untuk selalu berada di barisan terdepan 
dalam mencuri perhatian si pemilik, dengan cara terus 
mencuci mobil yang ada di sana. Sekalipun si pemilik 
belum melihatnya. Sikap seperti inilah yang disebut 
dengan siaga. Sama halnya seperti kisah tentang 
keajaiban kolam Betesda, yang menunjukkan bahwa 
hanya orang yang siap siagalah yang akan mengalami 
mujizat kesembuhan (Yoh. 5:2). Demikian juga dengan 
Abraham. Setiap kali Allah berfirman dan memberi 
perintah, ia selalu dalam keadaan siap sedia untuk 
mengerjakannya secepat mungkin, sekalipun perintah 
Tuhan adalah hal yang sangat sulit untuk dikerjakan. Itu 
sebabnya, Abraham mengalami penggenapan janji 
Tuhan yang luar biasa. 
 
Melalui renungan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada 
kita untuk selalu siap siaga dengan setiap rhema yang 
Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan berlambat-lambat 
atau berkelit untuk menghindar. Namun sebaliknya, 
Tuhan ingin kita bersiap dan bertindak dengan segera, 
sebab sering kali waktu Tuhan hanya berlaku sesaat dan 
setelahnya akan lewat. Itu sebabnya, apa pun rhema 
yang Tuhan berikan, segera kerjakan. Maka Tuhan pun 
akan memberikan kita stamina yang tidak biasa 
sehingga kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan 
penggenapan janji Tuhan akan terjadi secara luar biasa 
dalam hidup kita. 
 



RENUNGAN 
MENANTI dengan SIAP SIAGA akan memastikan kita di 
URUTAN TERDEPAN dalam MENERIMA apa yang akan 
Tuhan berikan kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda dalam posisi siap siaga terhadap 

setiap rhema yang Tuhan berikan dalam hidup 
Anda? Jika sudah atau belum, mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus berada di 
urutan terdepan dalam menerima apa yang Tuhan 
berikan? 

3. Komitmen apa yang Anda ambil untuk dapat terus 
memiliki sikap menanti dengan siap siaga setiap janji 
dan rhema Tuhan? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada hari ini. 
Kami merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam 
hidup kami. Kami rindu menjadi yang terdepan dalam 

menerima apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 5-7 
2 Yohanes 



16 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENANTI TUHAN DENGAN KERENDAHAN HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 123:2 Lihat, seperti mata para hamba laki-laki 
memandang kepada tangan tuannya, seperti mata 
hamba perempuan memandang kepada tangan 
nyonyanya, demikianlah mata kita memandang 
kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. 
 
Tiada hari tanpa percekcokan, itulah yang dialami Nina 
dalam rumah tangga yang sudah dijalaninya selama 
tujuh tahun. Salah satu penyebabnya adalah suaminya 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga 
perselingkuhan.  Meski demikian, Nina berusaha 
berdiam diri dan tetap mempertahankan rumah 
tangganya. Hingga suatu hari, suaminya pulang 
membawa wanita lain dan mengajak Nina untuk 
bercerai. Tentu saja Nina tidak setuju, dan semenjak itu 
suami Nina meninggalkannya.  
 
Setahun sudah suami Nina meninggalkan rumah tanpa 
berkirim kabar, tetapi Nina tetap setia menanti 
kepulangan suaminya. Dengan sabar dan penuh 
tanggung jawab, ia merawat anak-anaknya.  Meskipun 
Nina sudah disakiti, ia tetap bersabar mendoakan dan 



mengharapkan suaminya pulang. Ia setiap hari datang 
merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis dan 
berdoa agar suaminya dijamah Tuhan dan keluarganya 
dipulihkan. Sampai suatu hari, suami Nina pulang 
dengan wajah penuh penyesalan. Ia menangis dan 
meminta maaf atas apa yang dilakukan kepada Nina 
dan keluarganya. Meskipun pernah mendapat caci 
maki dan kekerasan dalam rumah tangga, Nina tetap 
menerima suaminya. Ia memutuskan untuk 
merendahkan hati dan selalu menghormati suaminya.  
 
Menanti adalah sebuah proses. Dalam penantian akan 
terlihat bagaimana respons yang kita berikan. Menanti 
bukanlah hal yang mudah kita lakukan, apalagi jika 
menanti dalam ketidakpastian. Perlu kesabaran dan 
kerendahan hati dalam sebuah penantian. Sama halnya 
dengan penantian kita akan Tuhan. Kita harus sabar 
dan rendah hati dalam menanti-nantikan-Nya. Kita 
tidak bisa menantikan Tuhan jika kita menyombongkan 
diri. Bahkan kita harus memiliki kerendahan hati 
seorang hamba dalam menantikan tuannya ketika 
menantikan Tuhan. Sebab hanya orang yang rendah 
hati yang bisa menggantungkan hidupnya dan 
mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Oleh karena itu, 
nantikanlah Tuhan dengan kerendahan hati seorang 
hamba, sehingga kita lebih kuat dari sebelumnya dan 
kita pun akan mendapatkan stamina yang tidak biasa. 
(LEW) 



RENUNGAN 
Miliki KERENDAHAN HATI seorang hamba terhadap 
tuannya ketika kita MENANTIKAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memiliki kerendahan hati 

seorang hamba terhadap tuannya dalam 
menantikan Tuhan? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa Anda harus memiliki kerendahan hati 
seorang hamba ketika menantikan Tuhan? 

3. Hal-hal apa yang Anda lakukan dalam menantikan 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, berikanlah kami hati seorang hamba, yang 
selalu setia dan taat kepada-Mu. Kami mau memiliki 
kerendahan hati dalam menanti-nantikan Engkau. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Daniel 8-10 
3 Yohanes 

 

 

 



17 JULI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN YANG MEMBAWA PADA KEMENANGAN ATAS 
JANJI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:5 Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita 
menantikan kebenaran yang kita harapkan. 
 
Berbicara tentang iman, kita akan selalu diingatkan 
kepada satu sosok yang disebut sebagai ‘Bapa Orang 
Beriman’, yaitu Abraham. Hidupnya sarat dengan 
perjuangan dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan 
menjanjikan bahwa keturunannya akan seperti pasir di 
laut dan bintang di langit. Dari situlah perjalanan 
imannya untuk mendapatkan seorang anak dimulai. 
Berpuluh-puluh tahun Tuhan menempa dan melatih 
imannya. Jika Abraham melihat kenyataan dan kondisi 
fisiknya saat itu, ia memiliki banyak sekali alasan untuk 
membuang semua janji Tuhan. Namun, mata Abraham 
tidak tertuju kepada apa yang kelihatan tetapi kepada 
Pribadi yang menjanjikan hal itu kepadanya, maka ia 
bisa tetap kuat, bahkan Alkitab mencatat, imannya 
semakin diperkuat. Ini menunjukkan bagaimana kualitas 
pengenalannya kepada Tuhan. Ya, Abraham tahu betul 
kepada siapa imannya ditujukan. Yaitu kepada Allah 



yang hidup, yang menjadikan dengan firman-Nya apa 
yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup bekerja di 
atas keadaan yang mustahil sekalipun. Itulah yang 
akhirnya membuat Abraham berkemenangan atas janji 
Tuhan. 
 
Hal yang sama juga dialami Elia. Apa yang membuat Elia 
begitu teguh imannya dan sangat percaya bahwa 
doanya akan sungguh-sungguh mendatangkan hujan? 
Karena demikianlah yang dijanjikan Tuhan kepada-Nya 
(1 Raj. 18:1). Hal itu menjadikan iman Elia semakin 
kokoh dan tidak tergoyahkan sekalipun setelah tujuh 
kali ia berdoa, hanya tampak awan setelapak tangan. 
Namun baginya, itu sudah cukup membuktikan bahwa 
Tuhan akan segera memenuhi janji-Nya. Hujan  lebat 
pun turun tidak lama setelah itu. 
 
Jika saat ini ada janji Tuhan dalam hidup kita yang belum 
juga tergenapi, jangan menyerah. Kita hanya butuh 
mengarahkan iman dan pandangan kita kepada Tuhan. 
Bangun roh kita dan renungkan firman-Nya semakin 
dalam, maka kita akan memperoleh stamina yang tidak 
biasa dalam menantikan janji Tuhan, sehingga dalam 
segala hal kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 
 
RENUNGAN 
IMAN adalah hal yang sangat penting dalam 
menantikan janji Tuhan. 



APLIKASI 
1. Adakah janji Tuhan yang sampai sekarang masih 

Anda perjuangkan? 
2. Hal apakah yang sering kali membuat Anda lemah 

dan bagaimana cara Anda mengatasinya selama 
ini? 

3. Menurut Anda, sejauh mana iman Anda 
menentukan kekuatan Anda dalam menantikan 
janji Tuhan itu? Tuliskan komitmen Anda dalam hal 
ini! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih karena Engkau adalah Pribadi 
yang setia. Kami percaya bahwa tidak akan ada satu 

pun janji-Mu yang akan gagal dalam hidup kami. 
Mampukan kami melakukan bagian kami dan tetap 

memegang janji-Mu dengan iman kami, supaya kami 
tidak menyerah sampai saatnya penggenapan janji-Mu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 11-12 

Yudas 

 

 

 



18 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERSABAR DALAM MENANTIKAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 5:7 Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah 
sampai kepada kedatangan Tuhan! Sesungguhnya 
petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya 
dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan 
hujan musim semi. 
 
Di zaman sekarang ini, semua orang menyukai segala 
sesuatu yang serba instan.  Dalam hal makanan saja 
orang lebih memilih makanan cepat saji  dibanding 
harus repot-repot memasak.  Dalam hal bekerja, 
inginnya cepat dapat pekerjaan yang hebat, ingin cepat 
dapat gaji besar, ingin cepat naik jabatan, dan 
sebagainya.  Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa 
tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, 
tidak perlu merasakan beratnya suatu proses.  Sungguh, 
tak banyak menemukan orang-orang yang punya 
kesabaran untuk menunggu dan kesabaran untuk 
menjalani proses. 
 
Sejatinya, kesabaran merupakan hal yang sangat vital 
dalam proses menantikan Tuhan. Punya kesabaran 
adalah sebuah ujian iman. Saat dihadapkan pada situasi 



atau keadaan yang sulit, adakah kita memiliki kesabaran 
untuk menantikan Tuhan?  Ataukah kita kehilangan 
kesabaran, lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari 
sokongan dari orang lain? Seperti yang dialami oleh 
Abraham, saat ia sudah melakukan semua yang 
diperintahkan Tuhan, tetapi tetap belum mendapatkan 
anak perjanjian itu. Mengapa? Sebab Tuhan menunggu 
satu syarat lagi harus terpenuhi, yaitu: kesabaran. 
 
Pada akhirnya karena kesabaran Abraham yang 
membuat ia terus beriman dan tidak menjadi kecewa, 
maka janji Tuhan tergenapi secara luar biasa dalam 
hidupnya, bahkan Abraham disebut Bapa Banyak 
Bangsa. Oleh karena itu, jika kita rindu mengalami janji-
janji Tuhan dalam hidup kita, ambil komitmen untuk 
memiliki kesabaran dalam menantikan Tuhan: sabar 
dalam berdoa, sabar dalam pengharapan, sabar dalam 
bersaksi, sabar dalam melayani Tuhan, sabar dalam 
menjadi KKS, sabar dalam menaburkan benih keuangan 
kita, sabar dalam perjuangan iman, dan masih banyak 
lagi. Ambil langkah untuk mengundang Dia dan bangun 
hubungan yang intim dengan-Nya, sehingga kita bisa 
memperoleh stamina yang tidak biasa dan memiliki 
buah kesabaran dalam menantikan Tuhan. Maka kita 
akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan melihat 
tuaian terjadi atas setiap aspek hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
KESABARAN merupakan HAL YANG SANGAT VITAL 
dalam proses menantikan Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dapat membuat seseorang gagal dalam 

proses menantikan Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kesabaran merupakan hal 

yang vital dalam proses menantikan Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar dapat 

memperoleh buah Roh kesabaran tersebut? 
Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam 

hidup kami. Ya Roh Kudus, ajar kami untuk dapat 
memiliki kesabaran dalam proses menantikan Tuhan 
dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa mampu 
dalam melewati segala tantangan dan situasi dalam 

segala aspek di hidup kami, karena ada Tuhan bersama 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
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