


26 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERKAT TUHAN YANG TAK TERPUTUS 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 17:27 Kiranya Engkau sekarang berkenan 
memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada 
di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang 
Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-
lamanya." 
 
Sebuah perusahaan perangkat lunak komputer 
mendapat kontrak dengan suatu Bank. Bank tersebut 
akan menggunakan program mereka selama lima tahun 
ke depan. Namun, sebulan kemudian, Bank itu berganti 
direktur dan hendak membatalkan kontrak dengan 
perusahaan tersebut. Kondisi perusahaan tersebut 
sebetulnya sedang dalam kesulitan finansial, tetapi sang 
pimpinan percaya bahwa berkat dari Tuhan tidak akan 
bisa diganggu gugat. Ia mengatakan kepada direktur 
bank itu, "Kita memang sudah terikat kontrak, tetapi 
kami menghargai keputusan Anda. Jadi, kami 
menyerahkan kontrak itu kepada Anda dan 
mengembalikan deposit Anda. Apabila dikemudian hari 
Anda mencari solusi program komputer, panggillah 
kami kembali." Tindakan perusahaan ini seperti bunuh 
diri, karena kontrak yang dibatalkan tersebut seharga 



US$84.000. Tiga bulan kemudian, direktur bank itu 
menelepon kembali untuk mengatakan, “Saat ini saya 
akan mengadakan perubahan dalam pemrosesan data 
di kantor Bank kami, dan saya ingin berbisnis dengan 
Anda.” Kontrak yang kemudian mereka tanda tangani 
senilai US$240.000.  
 
Sungguh benar adanya, bahwa berkat dari Tuhan bagi 
hidup kita memang tidak dapat diganggu gugat. Melalui 
kisah ini, kita dapat melihat bahwa meski keadaan 
tampak semakin sulit, situasi tidak sesuai dengan apa 
yang kita harapkan, bahkan dalam kondisi terhimpit 
sekalipun, tetapi pada akhirnya, berkat Tuhan bagi kita 
akan tetap diberikan kepada kita.  
 
Akibat pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, banyak 
dari kita yang saat ini berada pada situasi yang kurang 
menyenangkan. Mungkin ada dari kita yang kehilangan 
pekerjaan, kesulitan ekonomi, bahkan mengalami sakit-
penyakit. Namun, renungan hari ini membawa sukacita 
bagi kita semua untuk menguatkan kita. Tetaplah 
percaya bahwa saat kita mau berjalan bersama Tuhan 
dan sepenuhnya percaya kepadanya, maka berkat kita 
sudah terjamin, tidak akan terputus. Oleh karena itu, 
bangun terus kehidupan yang dekat dengan Tuhan, 
sehingga kita akan melihat melalui krisis panjang ini, 
hidup kita justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 
 



RENUNGAN 
Tuhan sanggup memberikan BERKAT YANG TIDAK BISA 
DIGANGGU GUGAT dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan berkat yang tidak 

bisa diganggu gugat? 
2. Selama ini, apakah Anda sudah pernah memiliki 

pengalaman tentang berkat yang tidak bisa diganggu 
gugat? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
menerima berkat dari Tuhan? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas 
kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami 
percaya bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan 
kami. Ajar kami untuk tetap berharap hanya kepada-

Mu, sehingga berkat bagi hidup kami tidak bisa 
diganggu gugat oleh siapa pun dan dalam keadaan 
apa pun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Obaja 

Wahyu 9 



27 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEMULIAAN BAGI YANG MENTAATI PETUNJUK 

FIRMAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab 
Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, 
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala 
yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian 
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan 
beruntung. 
 
Seorang guru SD sedang mengadakan sebuah 
percobaan kepada murid-muridnya. Jam makan telah 
tiba. Para murid juga sudah kelaparan. Seharusnya ini 
adalah waktu mereka untuk menikmati hidangan yang 
telah dipersiapkan sang guru. Akan tetapi, kali ini guru 
itu meletakkan beberapa kotak susu kemasan basi di 
atas meja guru. "Anak-anak, ini semua adalah susu yang 
sudah basi. Kalian jangan ada yang meminumnya ya!" 
peringatnya, kemudian ia melanjutkan, "Ibu mau pergi 
keluar sebentar, nanti saat kembali, ibu akan bawakan 
susu-susu yang masih baru sebagai gantinya."  
 
Di luar kelas, si guru tadi diam-diam mengamati murid-
muridnya tersebut. Beberapa anak terlihat mulai 



penasaran dan melangkah maju ke depan kelas. Pedro 
dan Sony perlahan mengambil susu kemasan itu sambil 
mengamat-amatinya. Dapat diduga, tidak lama 
kemudian, kedua anak itu mulai membuka dan 
mencoba meminumnya. Namun segera setelah 
menyedotnya, serempak mereka melepehkannya. Guru 
yang sedari tadi melihat seluruh kejadian itu pun 
tersenyum simpul sambil beranjak masuk ke kelas. 
"Bagaimana rasanya susu basi, Pedro dan Rony?" 
tanyanya. Mereka pun malu dan kembali duduk ke 
bangku masing-masing. Si ibu guru lalu berkata, "Bagi 
kalian yang taat, kalian tidak perlu merasakan tidak 
enaknya susu basi, karena ini ada susu segar untuk 
kalian semua." 
 
Dalam hidup, kita juga sering kali diperhadapkan pada 
sebuah persoalan atau krisis. Tuhan pun telah 
memberikan kita panduan bagaimana bersikap dan 
berjuang untuk melalui krisis tersebut melalui firman-
Nya. Namun Tuhan juga memberikan kita, manusia, 
kehendak bebas untuk mentaati firman-Nya atau tidak. 
Bagi kita, anak-anak Tuhan yang memilih untuk 
mentaati petunjuk firman-Nya dan berjalan seturut 
dengan kehendak-Nya, tentu saja akan ada berkat yang 
tak terputus yang menanti kita. Maka dari itu, marilah 
kita memilih untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan 
sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya 



dan dibawa-Nya dari kemuliaan menuju pada kemuliaan 
yang ajaib. 
 
RENUNGAN 
Di masa KRISIS, tidak semua orang HABIS! Ada 
KEMULIAAN yang Tuhan sediakan bagi kita yang 
MENTAATI PETUNJUK FIRMAN-NYA.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mentaati petunjuk firman Tuhan? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita mentaati 

perintah-Nya? 
3. Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk bisa 

senantiasa berjalan bersama Yesus? Renungkanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering 

kali mengabaikan petunjuk firman-Mu dan lebih 
memilih untuk berjalan dengan kemampuan kami 

sendiri. Mulai kini, kami mau belajar untuk berjalan 
bersama dengan Engkau di sepanjang musim hidup 
kami. Karena kami tahu, kami hanya bisa melewati 
krisis menuju kepada kemuliaan kalau Engkau ada 
bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yunus 

Wahyu 10 



28 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERKAT YANG TERJAMIN DAN TIDAK BISA DIGANGGU 

GUGAT 

 
RHEMA HARI INI 
Ratapan 3:25 TUHAN adalah baik bagi orang yang 
berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia 
 
Seorang ibu ditinggalkan suaminya, dalam kondisi tidak 
memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, ia harus 
membiayai dan menyekolahkan lima anaknya yang 
masih kecil. Situasi ini membuat kondisi tubuhnya drop 
dan kesehatannya pun melemah. Hampir putus asa, ia 
berdoa dan mengaku kepada Tuhan bahwa ia sudah 
tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti 
itu. Saat itulah ia merasakan bahwa Tuhan memberikan 
kekuatan dalam hatinya dan meneguhkan 
pengharapannya, sehingga ia kembali memiliki 
semangat dan keteguhan hati untuk berjuang kembali 
dalam hidupnya.  
 
Benar saja, sejak sang ibu memutuskan untuk berjalan 
bersama Tuhan kembali, ia merasa ada begitu banyak 
pertolongan Tuhan dalam keluarga mereka. Usaha 
makanan yang ia kelola, yang hanya bermodalkan iklan 
melalui media sosial pun semakin berkembang. Tuhan 



memberkati keluarga ini secara luar biasa sehingga ia 
bisa tetap menyekolahkan kelima anaknya. Bahkan, ia 
pun berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga 
mereka lulus kuliah dan memperoleh pekerjaan yang 
baik. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, berjuang 
sendiri menghidupi lima orang anak, dan tidak ada siapa 
pun yang bisa diandalkan, tetapi karena ia berjalan 
bersama Tuhan, maka hidupnya pun terjamin.  
 
Ya, Tuhan sangat ingin dilibatkan dalam apa pun yang 
kita lakukan. Dia begitu ingin setiap orang yang 
mengaku dan percaya kepada-Nya, untuk berjalan 
bersama-Nya dan melihat bahwa hanya Dia yang 
sanggup melakukan apa pun. Ketika kita mau berjalan 
bersama Tuhan, pasti akan selalu ada berkat Tuhan 
dalam hidup kita dan tidak ada yang bisa mengganggu 
gugat hal tersebut. Jangan melihat masalah kita lebih 
besar daripada Tuhan, sebab sungguh Dia lebih besar 
dari semua masalah kita dan Dia sanggup 
menyelesaikan segala permasalahan kita. Berharaplah 
kepada-Nya, pegang tangan-Nya dengan erat, dan 
melangkahlah bersama Tuhan, maka berkat yang tak 
terputus ada pada kita dan hidup kita selalu menjadi 
lebih kuat dari sebelumnya.  
 
 
 
 



RENUNGAN 
Bagi kita yang mau BERJALAN BERSAMA TUHAN, berkat 
kita sudah TERJAMIN dan TIDAK BISA DIGANGGU 
GUGAT. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda berjalan bersama Tuhan selama ini? 
Jika belum, mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa saat kita berjalan bersama 
Tuhan, berkat kita sudah terjamin? 

3. Bagaimana cara Anda untuk dapat senantiasa 
berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan? 
Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, Engkau yang terbaik dan begitu luar biasa 
dalam hidup kami. Kami rindu senantiasa berjalan 
bersama dengan-Mu. Sehingga semakin hari hidup 

kami semakin dikuatkan, dan kami pun akan melihat 
bahwasanya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mikha 1-3 
Wahyu 11 



29 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PERTOLONGAN TUHAN MENDATANGKAN KEKUATAN 

SECARA AJAIB 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 28:8 TUHAN adalah kekuatan umat-Nya dan 
benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya! 
 
Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 ini, kita 
melihat bahwa keadaan seolah-olah semakin terpuruk 
jatuh ke bawah. Terjadinya resesi ekonomi, PHK besar-
besaran, mengakibatkan banyak dari kita yang frustasi, 
kecewa, dan stres dengan situasi yang dunia hadapi saat 
ini. Akan tetapi, kita juga dapat melihat pemandangan 
yang berbeda bagi sebagian anak-anak Tuhan. Kita 
malah semakin diperlihatkan dengan jelas bagaimana 
orang-orang yang ditolong Tuhan akan menerima 
kekuatan yang seolah melawan hukum alam. Ada begitu 
banyak dari jemaat yang bersaksi justru mengalami 
kemajuan dalam bisnis, pemulihan hubungan keluarga, 
bahkan mujizat kesembuhan ilahi, serta banyak dari 
mereka yang menerima kekuatan dan ketenangan yang 
begitu luar biasa sekalipun keadaan yang dihadapi 
berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. 
 



Hal yang sama juga terjadi kepada raja Uzia. Dalam kitab 
Tawarikh diceritakan bagaimana ia ditolong dengan 
ajaib sehingga membuatnya menjadi pribadi yang kuat. 
Disebut demikian sebab mustahil bagi seseorang yang 
masih berusia 16 tahun, memimpin suatu bangsa yang 
sedang terpuruk, sedangkan saat itu sedang terjadi 
bencana alam gempa bumi yang sangat dahsyat. Namun 
ia bisa bertahan, bahkan mampu membangkitkan 
kembali kerajaannya secara luar biasa. Secara manusia, 
Uzia tidak ada harapan untuk bertahan, apalagi sampai 
bisa sukses seperti itu. Namun pertolongan ajaib dari 
Tuhan membuat Uzia bisa kuat, bahkan sempat ditulis: 
kekuatannya sangat besar! Ya, sumber ketahanan yang 
dimiliki oleh Uzia dan pemerintahannya adalah dari 
Tuhan. 
 
Percayalah, walaupun dunia sedang mengalami 
kegelapan bahkan krisis di berbagai bidang, tetapi saat 
pertolongan Tuhan datang, maka bisnis, karier, 
pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan pelayanan kita bisa 
tetap bertahan bahkan menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya. Kuncinya adalah, jadikan Tuhan sumber 
kekuatan dan terimalah pertolongan ajaib dari-Nya! 
Pertolongan ajaib ini yang akan mendatangkan berkat 
yang tidak terputus dalam hidup kita. Ambil komitmen 
untuk tetap mendekat dan bersandar hanya kepada 
Tuhan, sampai kita menerima kekuatan secara ajaib. 
 



RENUNGAN 
Ketika kita DITOLONG TUHAN, kita akan menerima 
KEKUATAN SECARA AJAIB. 
 
APLIKASI 
1. Faktor apa yang kita butuhkan agar dapat memiliki 

kekuatan yang ajaib? 
2. Menurut Anda, mengapa hanya pertolongan yang 

daripada Tuhan yang menjadikan kita berhasil? 
3. Komitmen apa yang Anda ambil agar dapat 

menerima kekuatan secara ajaib yang daripada 
Tuhan? Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu 
hebat dan luar biasa. Kami berterima kasih untuk 

pertolongan dan penyertaan-Mu yang begitu nyata 
dalam hidup kami. Kami percaya, hanya pertolongan-

Mulah yang membuat kami menerima kekuatan 
secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mikha 4-5 
Wahyu 12 



30 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERTOLONGAN AJAIB BAGI ORANG YANG TEKUN 

MENCARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 28:5 Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, 
tetapi orang yang mencari TUHAN mengerti segala 
sesuatu 
 
Daniel merupakan tokoh Alkitab yang hidupnya benar-
benar mencari Tuhan. Sewaktu di istana Babel, ia 
menolak menyentuh anggur dan makanan istana yang 
sudah dipersembahkan kepada dewa Babel. Ia memilih 
makan sayur dan air putih untuk menjaga 
kekudusannya. Meski demikian, ia justru terlihat lebih 
sehat (Dan. 1:1-21). Lalu di bawah kekuasaan Raja 
Darius yang mewajibkan semua orang hanya 
menyembahnya atau akan dihukum mati, Daniel tetap 
memilih taat dan mencari Allah Israel. Ia tetap berlutut, 
berdoa, dan memuji Allah tiga kali sehari! Akibatnya, 
Daniel dilempar ke gua singa, tetapi Allah kembali 
melakukan perkara AJAIB. Tuhan mengatupkan mulut 
singa-singa buas itu dan ia tetap hidup (Dan. 6:1-29).  
 
Hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Jika kita 
ingin mendapatkan PERTOLONGAN AJAIB dari Tuhan, 



maka kita pun harus tekun mencari-Nya dalam doa, 
pujian, dan penyembahan setiap hari. Namun dalam 
kenyataanya, banyak anak Tuhan yang masih enggan 
atau malas-malasan mencari Tuhan, tetapi berharap 
Tuhan melakukan perkara ajaib dalam hidupnya. 
Akibatnya, saat ditimpa masalah, banyak yang kecewa 
dan stres karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. 
 
Ayat rhema hari ini pun menekankan bahwa Allah akan 
memberi petunjuk dan pertolongan jika kita tekun 
mencari-Nya. Oleh karena itu, apa pun kondisi kita saat 
ini, terutama di saat krisis seperti ini, tetaplah tekun 
mencari Tuhan. Milikilah gaya hidup mencari Tuhan 
seperti yang Daniel lakukan. Kembangkan kebiasaan 
berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan setiap hari. Ketika 
kita mencari Tuhan di masa krisis yang penuh 
goncangan seperti saat ini, Tuhan akan memberi kita 
hikmat dan petunjuk bagaimana kita harus bertindak. 
Sehingga kita bisa tetap tenang karena kita pasti tahu 
apa yang harus kita lakukan. Ya, apabila kita berbicara 
hati ke hati, intim dengan Tuhan, maka berkat yang tak 
terputus dalam segala aspek hidup kita akan 
dicurahkan-Nya atas kita, sehingga kita selalu menjadi 
lebih kuat dari sebelumnya. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Untuk bisa MENERIMA PERTOLONGAN yang ajaib dari 
TUHAN, kita harus membangun gaya hidup yang 
MENCARI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah tekun mencari Tuhan setiap 

hari? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu tetap tekun mencari Tuhan 

walau dalam tekanan masalah? 
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil dalam 

tindakan nyata untuk selalu hidup mencari Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau selalu 

setia menyertai kami sepanjang hari. Ampuni kami, ya 
Tuhan, jika kami sering kali lalai dan malas mencari 

Engkau. Ampuni kami yang lebih suka mencari hal-hal 
duniawi. Tuhan, kuatkan kami untuk terus tekun 
mencari-Mu sehingga kami layak mendapakan 

pertolongan ajaib dari-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mikha6-7 
Wahyu 13 

 



31 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENG-UPGRADE DIRI UNTUK BERKAT YANG LEBIH 

BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 144:1 Dari Daud. Terpujilah TUHAN, gunung 
batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan 
jari-jariku untuk berperang; 
 
Kita mengenal Raja Daud sebagai orang yang hidupnya 
sarat dengan peperangan. Ia memiliki banyak strategi 
perang dan keberanian yang sangat luar biasa. Bahkan 
dicatat di Alkitab, ke mana pun Daud berperang, ia 
selalu pulang dengan kemenangan. Memang 
kemenangannya sudah pasti karena penyertaan Tuhan 
yang luar biasa, tetapi tidak mungkin Daud tidak 
melakukan apa-apa. Tidak seperi kakak-kakaknya, ia 
tidak diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan 
militer. Keahliannya didapatkan dari kegigihan untuk 
terus melatih diri. Dari melawan 2-3 ekor domba, 
sampai ia menghadapi bangsa-bangsa. Tanpa kemauan 
untuk melatih diri, tentu akan sulit bagi Daud untuk 
mengikuti Tuhan yang hendak membawanya pada 
kemenangan demi kemenangan. 
 



Hal yang sama juga terjadi pada murid-murid Yesus. 
Ingatkah Anda saat pertama kali Yesus meminta mereka 
untuk menebarkan jala setelah semalaman tidak 
mendapatkan ikan? Mereka mengalami mujizat 
tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya, sampai jala 
mereka koyak (Luk. 5:6). Beberapa selang waktu 
kemudian, kisah yang serupa terulang kembali, yaitu 
ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-
Nya di tepi Danau Tiberias setelah kebangkitan-Nya. 
Yesus meminta mereka untuk menebarkan jalanya 
kembali. Luar biasanya, Alkitab mencatat sungguhpun 
banyak ikan yang tertangkap, JALA ITU TIDAK KOYAK 
(Yoh. 21:11). Hal sederhana yang menunjukkan bahwa 
murid-murid Yesus tidak mau memakai jala yang sama. 
Namun harus jala yang lebih kuat, harus di-upgrade, dan 
harus lebih baik.  
 
Jika hari-hari ini kita merasakan bahwa cara yang kita 
pakai sudah tidak bisa lagi membuat kita maju bahkan 
bertahan, inilah saatnya kita berjuang untuk 
menemukan hikmat yang baru, cara yang baru, bahkan 
inovasi yang baru. Jangan berdiam diri. Berserulah 
kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan 
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bagi siapa saja yang 
mau terus melatih diri, mau mengembangkan diri, mau 
memperbesar kapasitas dirinya, ia akan menjadi pribadi 
yang lebih kuat dari sebelumnya dan siap ketika Tuhan 
mencurahkan berkat yang tak terputus. Haleluya! 



RENUNGAN 
Jadilah orang yang terus MENG-UPGRADE DIRI, mau 
BELAJAR, bahkan BERINOVASI. 
 
APLIKASI 
1. Adakah aspek hidup Anda yang saat ini mengalami 

stagnasi atau bahkan penurunan? 
2. Menurut Anda, apa yang bisa Anda kembangkan 

dalam diri Anda untuk mengatasi hal itu? 
3. Bagaimana Anda bisa meng-upgdare diri Anda? 

Berserulah kepada Tuhan dan tuliskan komitmen 
Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas kekuatan-Mu yang tidak 
terbatas yang Engkau curahkan atas setiap kami. 

Ampuni kami jika kami sering kali membatasi diri kami. 
Ini komitmen kami, ya Tuhan, untuk terus melatih dan 
mengembangkan diri kami sehingga kami siap ketika 
berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nahum 

Wahyu 14 
 
 
 



01 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEGIGIHAN MEMBUAT INOVASI SAMPAI BERBUAH 

MANIS 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 15:7 Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, 
jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi 
usahamu!" 
 
Lahir dan tumbuh dari keluarga yang dekat dengan 
teknologi, membuat Tim mengambil kuliah jurusan 
Fisika. Ia pun berhasil lulus dengan gelar kehormatan. 
Pada tahun 1984, ketika ia bekerja sebagai rekanan 
peneliti di CERN, Tim ingin membuat sebuah software 
yang mampu memfasilitasi dan memudahkan 
pertukaran dokumen atau informasi menjadi lebih 
mudah antar peneliti di seluruh dunia. Internet yang 
berkembang pesat saat itu, membuatnya memunculkan 
gagasan untuk menyatukan teknologi yang ada demi 
membangun sistem dokumentasi informasi yang besar. 
 
Akhirnya pada tahun 1989, Tim membuat sebuah 
proposal proyek software yang diserahkan kepada 
manajernya, Mike Sendall, dan diterima. Sendall 
mengatakan bahwa proyek yang diusulkan Tim sebagai 
proyek yang "meragukan, tapi menggairahkan". Web 



atau World Wide Web (www) adalah nama proposal 
tersebut dan sangat dikenal hingga sekarang ini. 
Sebenarnya tahun 1980, Tim pernah mencoba 
membuat prototipe software dengan konsep serupa, 
tetapi proposal itu ditolak dan tidak pernah dipublikasi. 
Namun kini, World Wide Web ini disebut-sebut menjadi 
salah satu penemuan paling penting di abad ke-20. 
Bahkan majalah Times pada 1999 menobatkan Tim 
sebagai salah satu tokoh terpenting di abad ke-20.  
 
Seperti halnya dalam hidup kita, jikalau saat ini Tuhan 
izinkan krisis terjadi di dunia bahkan dalam hidup kita, 
kita pun harus berani melangkah. Jangan ada kata 
menyerah jika saat ini Tuhan sedang perhadapkan 
dengan keadaan yang sulit, baik dalam keuangan, 
pekerjaan, dan keluarga. Meskipun seolah-olah hanya 
jalan buntu yang terlihat, tetaplah gigih melakukan 
segala upaya untuk menghadapinya. Jika satu hal belum 
berhasil, cobalah lakukan hal lain dan beranilah 
melakukan inovasi. Teruslah gigih untuk membuat 
inovasi sampai berbuah manis. Saat kita gigih 
memperjuangkan inovasi kita, Tuhan pasti tidak akan 
tinggal diam. Dia akan membuat kita berhasil pada 
waktu-Nya. Saat kita berhasil melewati krisis bersama 
Tuhan, kita pun akan menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya dan berkat yang tak terputus pun akan 
Tuhan limpahkan dalam hidup kita. (LEW)  
 



RENUNGAN 
Miliki KEGIGIHAN untuk membuat sebuah INOVASI 
sampai BERBUAH MANIS. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda gigih dalam membuat sebuah 

inovasi? Dalam hal apa? 
2. Mengapa Anda harus memiliki kegigihan dalam 

membuat sebuah inovasi? 
3. Apa yang Anda peroleh saat Anda berhasil membuat 

inovasi?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau memiliki kegigihan dalam 
membuat inovasi. Kami tidak mau menyerah, tetapi 

kami mau terus mengerjakan dengan penuh keyakinan 
dan semangat. Kami percaya Engkau akan 

memberikan buah yang manis pada akhirnya. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.” 

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Habakuk 
Wahyi 15 


