


02 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ARAHKAN PADANGAN KEPADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:2 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang 
di bumi.  
 
Ada sebuah kisah populer sepanjang masa tentang 
seorang anak yang dibesarkan oleh kawanan kera. Saat 
usianya masih sangat kecil, Tarzan kehilangan 
orangtuanya akibat kecelakaan helikopter. Tarzan yang 
terdampar di tengah hutan kemudian ditemukan oleh 
seekor induk gorila yang kehilangan anaknya dan pada 
akhirnya dirawat oleh gorila itu. Ia pun tumbuh besar 
bersama gorila, sehingga yang ia lihat sampai ia besar 
adalah kehidupan dunia alam liar, bukan dunia manusia 
sebagaimana mestinya. Sehingga pemahamannya akan 
dunia dan kehidupan hanyalah seputar binatang-
binatang liar dan hutan itu sendiri sebagai habitatnya. 
Sampai suatu hari, ada ilmuwan yang datang ke hutan 
itu untuk melakukan penelitian. Ilmuwan tersebut tidak 
sengaja bertemu dengan Tarzan dan singkat cerita 
Tarzan akhirnya dibawa ke peradabannya yang 
sebenarnya. 
 



Ya, saat seorang bayi lahir hingga mencapai usia 
tertentu, dunia yang ia tahu adalah dunia di dalam 
rumahnya. Namun, saat ia mulai bertumbuh besar dan 
menjadi dewasa, pengenalannya akan dunia perlahan 
menjadi lebih luas. Pandangannya akan kehidupan juga 
sudah pasti tidak lagi seputar orangtuanya saja seperti 
saat ia masih bayi. Demikian pula seharusnya dalam 
kehidupan rohani  kita.  
 
Sama seperti kisah Tarzan di atas. Ia tidak bisa 
mengarahkan pandangannya keluar dari hutan karena 
hutan itulah batas dunianya. Tanpa kita sadari, kita pun 
bisa berpikir bahwa kita sudah menjalani kehidupan kita 
dengan maksimal. Kita lupa bahwa kita diciptakan tidak 
hanya untuk hidup di bumi saja, tetapi untuk rencana 
yang jauh lebih besar daripada itu semua. Maka dari itu, 
melalui firman rhema hari ini, Tuhan ingin kita 
menyadari bahwa yang Dia mau adalah agar kita 
mengarahkan pandangan kita ke atas, jauh melampaui 
apa yang dapat kita pikirkan. Saat kita belajar mencoba 
untuk melayangkan pandangan kita ke atas, maka 
pemahaman kita akan kehidupan pun juga akan 
berubah dan kita menjadi lebih siap untuk menerima 
hal-hal besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk 
menjadi milik kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan ingin kita mengarahkan PANDANGAN ke ATAS. 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan 

mengarahkan pandangan ke atas? 
2. Sudahkah Anda mengarahkan pandangan Anda ke 

atas? 
3. Mengapa Tuhan ingin agar Anda mengarahkan 

pandangan ke atas? Coba jelaskan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami sadar bahwa selama ini kami terlalu 
fokus mengarahkan pandangan kami ke hal-hal di 
sekeliling kami. Kami tahu bahwa dunia yang kami 

pahami dan lihat selama ini sangatlah terbatas, maka 
dari itu kami mau belajar untuk mengarahkan 

pandangan kami ke atas. Supaya kami pun bisa 
melihat dunia sebagaimana Engkau menginginkan 

kami untuk melihatnya. Karena kami percaya bahwa 
rancangan-Mu dalam hidup kami jauh lebih besar dari 

apa yang dapat kami bayangkan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zefanya  

Wahyu 16 

 

 

 



03 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUJUAN AKHIR TUHAN BAGI HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:8 Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 
demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit dari 
bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan 
rancangan-Ku dari rancanganmu. 
 
Suatu kali, Dr. George W. Truett, pemimpin rohani dan 
penulis terkenal Amerika, dijamu di rumah seorang raja 
minyak di Texas. Setelah makan malam, orang tersebut 
mengajak Truett ke atap rumahnya. Sambil menunjuk 
ladang minyaknya, ia berkata, "Dr. Truett, semuanya itu 
milik saya. Saya datang ke negara ini 25 tahun yang lalu 
tanpa uang sepeser pun. Sekarang saya memiliki 
segalanya sejauh yang Anda bisa lihat itu." Lalu ia 
berbalik ke arah yang berlawanan, menunjukkan ladang 
gandum yang melambai-lambai, dan kembali berkata, 
"Semuanya itu juga milik saya." Kemudian ia berbalik ke 
Timur, menunjuk sekawanan ternak; lalu ke Barat, 
menunjuk sebuah hutan perawan yang luas, "Semuanya 
itu milik saya. Saya bekerja keras dan menabung, dan 
sekarang saya sudah memiliki segalanya." Ia berhenti 
sejenak, menantikan kekaguman dan pujian Truett. 



Namun Dr. Truett dengan penuh kasih meletakkan 
tangannya di pundaknya sambil menunjuk ke atas, dan 
bertanya, "Sahabatku, seberapa banyakkah yang 
engkau miliki di sana?"  
 
Ya, di mana pun posisi kita hari ini, berapa pun tingginya 
kesuksesan kita, dan seberapa banyak keberhasilan 
yang kita peroleh? Sadari bahwa posisi kita hari ini 
bukanlah akhir dari apa yang Tuhan rancangkan atas 
kita. Tuhan punya rencana, visi, dan anugerah yang lebih 
besar yang bisa Dia kerjakan melalui hidup kita. Tuhan 
menginginkan kita untuk menyelamatkan jiwa bagi Dia, 
menjadi berkat lebih lagi bagi orang lain, dan jadi alat 
untuk perluasan Kerajaan Allah di muka bumi.  
 
Hari ini, mari bersiap dengan rencana Tuhan yang besar 
atas kita. Jangan terpaku dengan keadaan kita sekarang. 
Layangkan pandangan kita ke atas dan ambil komitmen 
untuk tekun mengikuti rhema Tuhan. Mulailah berani 
melangkah dan bertindak, sebab Tuhan tidak pernah 
salah dengan rancangan-Nya. Maka, kita akan melihat 
bagaimana segenap janji Tuhan menjadi milik kita. 
 
RENUNGAN 
Tempat kita berdiri saat ini BUKANLAH TUJUAN AKHIR 
Tuhan dalam hidup kita. 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa melihat 

tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita? 
2. Menurut Anda, apakah tujuan akhir Tuhan dalam 

hidup Anda? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 

dapat mencapai tujuan akhir Tuhan dalam hidup 
Anda? Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-

Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rancangan 
dan tujuan akhir-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk 
dapat mengerti bahwa tujuan akhir hidup kita adalah 
lebih dari sekarang yang ada pada hidup kami. Biar 

melaui hidup kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hagai 

Wahyu 17 

 



           04 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PANDANGLAH TUHAN YANG BESAR, BUKAN 

KESULITANMU! 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 138:8 TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! 
Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; 
janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! 
 
Pertama kali Dita mendengar ungkapan, "Kalau melihat 
donat janganlah lihat lubangnya, tetapi lihatlah 
donatnya," adalah dari sepupunya. Kala itu ia tidak 
mengerti artinya. Bagi Dita, kalau melihat donat, ya 
pasti termasuk dengan lubangnya. Namun entah 
mengapa, ia selalu mengingat kata-kata tersebut. 
Beberapa bulan kemudian, Dita yang selama ini 
berjuang mengatasi masalah keuangan keluarga, 
mencoba membuka usaha pesanan snack dan kue 
kering.  
 
Suatu kali, Dita mendapat pesanan yang sangat banyak 
sampai ia kewalahan mengerjakannya. Setelah 
menghitung keuntungan yang diperoleh, Dita bukannya 
senang dan mengucap syukur, ia malah mengeluh 
dalam hati karena jumlahnya masih jauh di bawah 
kebutuhannya. Saat itulah Dita mendadak teringat 



tentang lubang donat. Ia pun mengerti apa maksud 
perkataan sepupunya. Sebenarnya berkat Tuhan selalu 
ada untuk Dita, tetapi ia begitu terpaku pada besarnya 
kebutuhan, pada badannya yang letih, dan hasil yang 
belum mencukupi. Semua itu membuatnya gagal 
melihat kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan atas 
hidupnya.  
 
Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, supaya 
kita jangan hanya melihat yang dekat dan sempit. 
Janganlah kita terpaku pada kesulitan yang sedang kita 
hadapi saat ini. Sebab jika demikian, iblis akan 
berkesempatan untuk mengintimidasi dan membuat 
kita semakin putus asa serta kehilangan harapan. Tuhan 
mau kita melayangkan pandangan kita sejauh dan 
seluas mungkin. Melihat apa yang sanggup Tuhan 
lakukan dan apa yang telah Dia sediakan untuk kita 
miliki. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan 
dibawa semakin mengenal-Nya. Bahwa bagi Tuhan tidak 
ada sulitnya untuk menyelesaikan semua masalah kita, 
bahkan terlalu mudah bagi-Nya. Mungkin Tuhan hanya 
menunggu kita mengerti dan mengubah cara pandang 
kita terhadap-Nya, baru kemudian Dia akan 
memberikan apa yang sudah dipersiapkan-Nya untuk 
menjadi milik kita. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
JANGAN TERPAKU hanya pada KESULITAN yang kita 
alami saat ini, karena Tuhan kita SANGGUP 
MENYELESAIKANNYA. 
 
APLIKASI 
1. Apa dampak yang Anda rasakan, ketika Anda hanya 

terpaku pada kesulitan yang sedang Anda alami?  
2. Mengapa Tuhan ingin agar Anda melayangkan 

pandangan Anda sejauh dan seluas mungkin? Apa 
yang dapat Anda lihat setelah melakukannya?  

3. Bagaimana cara Anda agar tidak selalu terpaku pada 
kesulitan yang sedang Anda alami? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni cara pandang kami yang sempit 

selama ini. Kami begitu sibuk melihat, terpaku, dan 
mengeluhkan kesulitan kami, sehingga kami tidak 
melihat Engkau yang besar. Engkau yang sanggup 
menyelesaikan semua masalah dan kesulitan kami. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia 1-4 
Wahyu 18 



05 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGUBAH POLA PIKIR KITA DENGAN POLA PIKIR 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:20 Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh 
lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, 
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 
kita, 
 
“Sepertinya doa saya tidak didengar Tuhan, yah? Saya 
minta ini kepada Tuhan, tapi kok malah dapat yang itu? 
Saya jadi takut mau minta sama Tuhan.” Berapa banyak 
dari kita yang pernah merasakan dan berpikir seperti 
itu? Sering kali kita diperhadapkan pada keadaan yang 
jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan, bahkan 
kita doakan. Padahal kita merasa kita telah 
mendoakannya dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap 
saja kita tidak menerimanya. Akhirnya hal itu membuat 
kita malas berdoa, kecewa sama Tuhan, dan menjauh 
dari-Nya. Kita merasa semua sia-sia. Tidak ada gunanya 
berdoa dan berharap kepada Tuhan. 
 
Kalau itu yang tengah kita pergumulkan, berbesar 
hatilah. Pada umumnya, kita percaya kalau Allah peduli 
dengan hidup kita dan akan memberikan sesuai dengan 



yang kita butuhkan. Namun dalam ayat rhema hari ini, 
Paulus justru menyampaikan kalau Allah justru bisa 
memberikan hal yang jauh lebih besar dari kebutuhan 
dan keinginan kita. Dia bukan Allah yang hanya peduli 
sebatas kebutuhan kita saja, tetapi Dia adalah Allah 
yang bisa melakukan jauh lebih besar dari itu. Cara 
pandang kitalah yang membuat pola pikir kita terbatas, 
tetapi saat kita mampu memandang seperti cara Tuhan, 
maka kita akan mengerti cara kerja Tuhan. 
 
Benar, Tuhan bukan sosok yang senang membuat umat-
Nya menderita. Dia senang memberikan pemberian 
yang baik kepada anak-anak-Nya (Mat. 7:11) dan Dia 
memberi karunia-karunia yang sempurna kepada setiap 
orang (Yak. 1:17). Ya, Tuhan suka memberi hadiah yang 
sempurna dengan cara-Nya yang sempurna. Tuhan 
peduli terhadap hidup kita dan bahkan memberikan 
lebih dari yang kita doakan. Tuhan lebih tau apa yang 
terbaik untuk kita. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dan 
percaya, jangan lelah untuk berharap pada-Nya. 
Kalaupun doa kita belum dijawab atau mungkin 
keadaan terasa jauh dari yang kita harapkan, jangan 
menunduk! Angkatlah pandangan kita dan percayai apa 
yang jauh lebih baik dari yang semula kita inginkan pada 
akhirnya pasti menjadi milik kita.  
 
 
 



RENUNGAN 
PANDANGAN yang SEMPIT membuat kita hanya 
berpikir dengan CARA MANUSIA, bukan CARA TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami dan merasakan cara 

Tuhan berpikir dan melihat sangat berbeda dari cara 
Anda berpikir dan melihat sesuatu? 

2. Menurut Anda, mengapa pandangan yang sempit 
membuat kita hanya berpikir dengan cara manusia? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
dapat memiliki pola pikir yang sama seperti Tuhan? 
Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, ampuni kami jika terkadang kami kecewa 
bahkan menjauh dari Engkau. Ajar kami untuk dapat 

memandang sesuatu seperti Engkau memandang, 
sehingga kami memiliki pola pikir yang sama seperti-
Mu. Kami percaya, semua yang Kau rancangkan dan 
yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik 

bagi kami. Di dalam Nama Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 5-8  

Wahyu 19 



06 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
CARA UNTUK MELIHAT JANJI TUHAN DENGAN JELAS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:18 Singkapkanlah mataku, supaya aku 
memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 
 
Pastor Cesar Castellanos dari Kolombia pernah bersaksi 
bahwa Tuhan memberikan rhema Prinsip 12 kepadaya. 
Saat itu, ia memutuskan untuk mulai melangkah dan 
mencoba menjalankannya. Namun setelah sekian 
lama, tidak tampak hasilnya sama sekali. Justru orang 
yang ia percayai meninggalkan gereja dengan cara yang 
tidak baik. Ia pun bertanya-tanya, “Bukankah ini rhema 
dari Tuhan, tapi kok tidak berhasil?” Butuh waktu 
sekitar satu tahun untuk menyadari tujuan Tuhan 
membuat ia kehilangan sebagian orang-orangnya 
adalah ternyata untuk membersihkan dan 
mempersiapkan gerejanya terlebih dahulu, sebelum 
Tuhan mencurahkan urapan-Nya. Pada saat urapan 
Tuhan dinyatakan di gerejanya, rhema Prinsip 12 itu 
pun menjadi kegerakan yang luarbiasa. Banyak jiwa 
diselamatkan, kelompok sel bermultiplikasi dengan 
dahsyat, dan gereja itu bertumbuh menjadi gereja 
terbesar di Bogota, Kolombia. 
 



Kadang kala, tanpa kita sadari, ada selubung yang 
menutup mata rohani kita yang membuat kita tidak 
dapat melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan 
kerjakan dalam hidup kita. Hal inilah yang terkadang 
membuat cara pandang kita terhadap situasi yang 
terjadi dalam hidup ini selalu negatif. Kita menjadi 
pribadi yang mudah bersungut-sungut, emosi, kecewa, 
dan begitu mudah mengabaikan serta melupakan janji 
Tuhan. Oleh karena itu, tidak secara kebetulan ayat 
rhema hari ini mengingatkan kita kembali tentang 
pentingnya menyingkap kembali mata kita, agar dapat 
memandang keajaiban Tuhan.  
 
Seperti halnya kita menjaga mata jasmani dari segala 
kotoran dan debu, begitu pula kita juga harus menjaga 
mata rohani kita senantiasa bersih dari segala 
selubung. Sehingga kita dapat melihat janji dan 
rencana Tuhan dalam hidup kita dengan jelas. Oleh 
karena itu, ambil langkah untuk menyingkirkan terlebih 
dahulu segala selubung pada mata rohani kita. Baik itu 
selubung karena dosa tertentu, pola pikir, kebiasaan 
buruk, cara bekerja yang salah di mata Tuhan, atau 
pergaulan yang salah. Layangkanlah pandangan kita 
kepada Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan adalah 
milik kita.  
 
 
 



RENUNGAN 
SINGKIRKANLAH segala SELUBUNG supaya kita bisa 
MELIHAT JANJI Tuhan dengan jelas. 
 
APLIKASI 
1. Apa saja yang dapat menjadi selubung mata rohani 

kita? 
2. Menurut Anda, mengapa selubung itu harus kita 

singkirkan dari hidup kita? 
3. Komitmen apa yang Anda ambil untuk dapat 

menyingkirkan selubung dari hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu 
dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bantu kami untuk 

dapat menyingkirkan segala yang masih menyelubungi 
mata roh kami, sehingga kami dapat melihat dengan 

jelas janji-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia 9-12 

Wahyu 20 

 

 

 



07 AGUSTUS 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MELANGKAH SECARA PROFETIK DAN TERIMA 
KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 
kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan 
tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, 
ke mana pun engkau pergi."  
 
Ketika Musa meninggal, Yosualah yang dipilih oleh 
Tuhan sebagai pengganti untuk memimpin bangsa 
Israel. Tuhan berjanji bahwa setiap tanah yang diinjak 
oleh telapak kakinya akan diberikan Tuhan kepadanya, 
yakni kepada bangsa Israel. Sungguh janji yang luar 
biasa, bukan? Namun setelah Yosua menerima janji 
yang luar biasa itu, ia langsung diperhadapkan pada 
sebuah tantangan yang besar. Ia harus memimpin 
bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang sedang 
meluap airnya. Sungai yang harus mereka lalui sebagai 
langkah awal jika ingin menduduki tanah Kanaan. 
Namun Yosua tidak putus asa dan mengambil langkah 
yang tepat, yaitu meminta petunjuk Tuhan. Ia pun 
memilih untuk taat dan TETAP MENYEBERANGI SUNGAI 
YORDAN. Secara manusia, sungguh tidak mudah 



memberi mandat yang terlihat mustahil kepada 
bangsanya. Di sinilah kita bisa melihat keteguhan dan 
keberanian Yosua untuk tidak hanya menunggu janji 
Tuhan yang akan memberikan Tanah Kanaan itu kepada 
mereka, tetapi berani maju serta melangkah.  
 
Ketika para imam yang membawa Tabut Perjanjian dan 
seluruh bangsa itu bersiap untuk menyeberangi sungai 
Yordan, mujizat tetap belum terjadi. Sungai itu masih 
saja meluap dan itu tentu saja sangat membahayakan 
siapa pun yang menyeberanginya. Namun hal yang ajaib 
terjadi ketika kaki para imam menyentuh air sungai itu. 
AIR SUNGAI YORDAN TIBA-TIBA TERSIBAK, SEHINGGA 
BANGSA ISREAL DAN PARA IMAM MELANGKAHKAN 
KAKINYA DI TANAH YANG KERING. Ya, mujizat terjadi 
ketika mereka memiliki keberanian untuk mengambil 
langkah profetik untuk menduduki Tanah Perjanjian. 
Alkitab pun mencatat, langkah pertama itu telah 
menjadi awal terjadinya mujizat demi mujizat sampai 
tanah Kanaan sungguh-sungguh berhasil direbut oleh 
bangsa Israel. 
 
Anda sempat mengalami kehilangan seperti Yosua yang 
kehilangan Musa? JANGAT TAKUT. Tetaplah pandang 
janji Tuhan. Lihatlah jauh ke depan dan beranilah 
melangkah secara profetik dalam tuntunan Tuhan. 
Maka hal yang sama yang dialami oleh Yosua pun akan 



bisa Anda alami bersama Tuhan. Tanah Perjanjian akan 
menjadi milik Anda. Haleluya! 

 
RENUNGAN 
Bisa MELIHAT janji Tuhan saja tidak cukup, miliki jugalah 
KEBERANIAN untuk MENGAMBIL LANGKAH PROFETIK. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah cara Anda memperjuangkan janji 

Tuhan selama ini? 
2. Adakah hal-hal yang seharusnya Anda lakukan yang 

menjadi petunjuk Tuhan untuk Anda mengambil 
langkah profetik?  

3. Apa yang membuat Anda belum cukup berani untuk 
melangkah? Tuliskan komitmen Anda supaya iman 
Anda dibangkitkan dan Anda berani untuk 
melangkah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, terima kasih atas setiap janji yang Engkau 
berikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa bersama-

Mu, kami akan dimampukan untuk masuk dan 
menggenapi-Nya. Berikan kami keberanian, ya Tuhan, 
supaya kami bisa melihat ‘sungai Yordan’ yang ada di 

depan kami tersibak dan kami akan meraih 
kemenangan dalam janji-janji-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 13-14  

Wahyu 21 

 

 

 

 

 



08 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
TIDAK MUNGKIN MENJADI MUNGKIN DENGAN 

IMAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 17:20 Ia berkata kepada mereka: "Karena kamu 
kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 
gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, —maka 
gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil 
bagimu. 
 
Melahirkan anak yang sempurna dan tak bercacat 
adalah harapan semua ibu. Namun, Patricia harus 
menerima kenyataan bahwa anaknya terlahir cacat. 
Bayinya lahir tanpa bola mata dan tidak bisa meluruskan 
kedua lengan serta kakinya. Sehingga dalam 
pertumbuhannya, anak itu tidak bisa berjalan. Patricia 
dan Patrick John, suaminya, tentunya terpukul melihat 
kondisi putra mereka. Namun pada akhirnya, mereka 
menerima kenyatan tersebut dan berusaha merawat 
serta mendidik anaknya dengan baik. 
 
Dalam pertumbuhannya, Patrick melihat anaknya 
memiliki ketertarikan akan musik. Sebagai ayah yang 



baik, ia pun berusaha mendukung dan membantu 
dengan menyediakan alat-alat musik di rumahnya. Anak 
itu pun tumbuh menjadi anak yang bisa memainkan 
piano, terompet, dan juga bisa bernyanyi. Dengan 
bantuan ayahnya yang selalu mendorong di atas kursi 
rodanya, anak tersebut juga bisa tergabung dalam 
sebuah Marching Band. Kompetisi dan penghargaan 
banyak diperoleh anak itu dan ia banyak muncul di 
stasiun-stasiun televisi. Itulah sinopsis film “I am 
Possible”, yang diangkat dari kisah nyata Patrick Henry 
Hughes, yang menceritakan iman orangtua Patrick 
Henry berhasil membuatnya bisa melakukan apa yang 
tidak mungkin menjadi mungkin. 
 
Saat ini pun kita banyak diperhadapkan dengan situasi 
yang terlihat sulit dan menakutkan. Berita-berita tak 
menentu tentang sakit, kematian, dan krisis keuangan 
bisa saja melemahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. 
Akan tetapi, hari ini Tuhan ingin setiap kita kembali 
membangkitkan iman kita. Iman yang percaya meskipun 
belum melihat. Ya, iman yang seperti itulah yang bisa 
membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. 
Meskipun kita belum mendapatkan jawaban atas 
pergumulan kita, tetaplah percaya dan imani bahwa kita 
sudah menerimanya. Dengan iman, kita bisa mengubah 
keadaan ‘impossible’ menjadi ‘I am Possible’. Saat kita 
beriman dan melangkah secara profetik, Tuhan pasti 
akan menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita. Oleh 



karena itu, jangan takut untuk melayangkan mata kita 
jauh ke depan, karena semua akan Tuhan berikan bagi 
kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Dengan IMAN, yang TIDAK MUNGKIN bisa MENJADI 
MUNGKIN. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa dengan iman saja segalanya menjadi 

mungkin? 
2. Apakah Anda sudah memiliki iman dalam 

menghadapi kehidupan Anda?  
3. Bagaimana dengan iman Anda bisa mengalami apa 

yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ceritakan!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami mau memiliki iman yang besar, iman yang 
bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi 

mungkin. Kami percaya saat kami beriman, tidak ada 
yang mustahil bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Maleakhi 1-4 
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