


30 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TERANG TUHAN PASTI LEBIH TERANG 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 30:6 Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur 
hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada tangisan, 
menjelang pagi terdengar sorak-sorai.  
 
Terlahir sebagai anak bungsu, Cika terpaut usia 20 tahun 
dari kakak tertuanya. Cika tak sempat mengenal 
ayahnya, karena beliau meninggal dunia ketika ia masih 
sangat kecil. Ia hanya tahu tentang ayahnya dari cerita 
ibu dan kakak-kakaknya. Ayahnya adalah seorang yang 
sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Bila salah 
seorang kakak Cika melakukan kesalahan, ayahnya tidak 
segan menghukum dan menghajarnya dengan rotan. 
Namun setelah menghajar anaknya, ia selalu sangat 
menyesalinya. Kata ibunya, ayah Cika akan mengajak 
anak yang baru saja ia hukum dan membelikannya 
mainan atau makanan apa pun yang ia inginkan. Kakak-
kakak Cika pun mengenang ayah mereka sebagai 
seorang ayah yang sangat baik, sebab beliau 
menghukum dengan tujuan agar mereka tumbuh 
menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat 
diandalkan.  
 



Ketika sedang dihukum atau dididik, rasanya pasti tidak 
menyenangkan. Hari ini, kita mungkin sedang 
menghadapi berbagai masalah yang begitu berat dan 
rumit. Mungkin itu masalah dalam pernikahan dan 
keluarga, hutang yang sangat besar, menderita sakit, 
terbelit masalah hukum, atau yang lainnya. Kita merasa 
beban itu sudah terlalu berat dan tidak tertanggungkan. 
Rasanya kegelapan yang kita alami sangatlah gelap, 
sampai kita tidak mampu lagi melihat apa pun di depan 
sana.  
 
Terlepas dari apakah semua ini adalah hukuman atau 
didikan dari Tuhan, yang harus selalu kita ingat adalah 
Tuhan, Bapa kita, sangat mencintai kita anak-anak-Nya. 
Apa pun yang harus kita lalui saat ini, tujuannya adalah 
untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik, 
lebih kuat, lebih serupa dengan-Nya, dan siap menerima 
berkat-berkat-Nya yang melimpah. Pesan rhema kita 
hari ini, BERSUKACITALAH, sebab terang kita akan LEBIH 
TERANG. Kegelapan yang sempat kita rasakan, akan 
sirna tak berbekas. Kebaikan dan kemurahan Tuhan 
yang akan Dia curahkan tidak sebanding dengan murka-
Nya. Layangkanlah mata kepada Tuhan, sebab kita akan 
dibuat-Nya bersorak-sorai dan melupakan tangisan 
serta kesusahan yang kita alami sekarang. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
KEGELAPANNYA saat ini mungkin terasa sangat gelap, 
tetapi TERANGNYA pasti LEBIH TERANG. 
 
APLIKASI 
1. Kegelapan apa yang saat ini Anda rasakan begitu 

gelapnya dalam kehidupan Anda? 
2. Menurut Anda, apa maksud dan tujuan Tuhan 

membiarkan Anda dalam kegelapan untuk 
beberapa saat? 

3. Bagaimana seharusnya Anda menyikapi kegelapan? 
Mengapa demikian? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami percaya, segelap apa pun 
kehidupan kami saat ini, tidak akan berlangsung lama. 
Ajar kami untuk justru semakin bertumbuh dalam iman 

dan pengenalan akan Engkau. Sehingga saat terang-
Mu datang, kemuliaan-Mu bersinar semakin cemerlang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 4-6 

Matius 14:22-36 

 

 



31 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEGELAPAN AKAN BERGANTI DENGAN TERANG 

KEMULIAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:20 Bagimu akan ada matahari yang tidak 
pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab 
TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-
hari perkabunganmu akan berakhir. 
 
Bangsa Israel pernah ada dalam masa yang sangat gelap. 
Selama ratusan tahun, mereka menjadi budak di Mesir. 
Sedikit demi sedikit, mentalitas mereka pun berubah. 
Dari yang awalnya sungguh-sungguh percaya bahwa 
merekalah pewaris janji Abraham untuk memiliki Tanah 
Kanaan, perlahan-lahan hal itu sirna dan mereka jatuh 
ke dalam keputusasaan. Bahkan digantikan dengan 
penolakan terhadap janji Tuhan. Hal itu terlihat saat 
Musa menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan 
membebaskan mereka. Bangsa Israel justru TIDAK 
MEMPEDULIKANNYA (Kel. 6:8). Ya, kegelapan 
membawa keputusasaan, dan keputusasaan membuat 
mereka tidak bisa lagi percaya terhadap janji Tuhan. 
Akibatnya, kita semua tahu bahwa akhirnya generasi 
mereka gagal dibawa masuk ke dalam janji Tuhan yang 
besar. 



Hal yang sama terjadi juga kepada seorang perempuan 
Sunem yang melayani Elisa dengan menyediakan 
ruangan bagi sang nabi untuk tinggal di rumahnya. Saat 
itu Elisa hendak memberkati dan menubuatkan kepada 
perempuan itu bahwa ia akan memiliki anak. Namun 
karena sudah lama sekali ia tidak memiliki anak dan 
suaminya sudah tua, perkataan Elisa itu awalnya tidak 
bisa diterima baik, bahkan perempuan Sunem itu 
mengatakan bahwa perkataan Elisa adalah dusta (2Raj. 
4:16). Namun janji Tuhan sungguh-sungguh terjadi. 
Perempuan itu memiliki seorang anak. 
 
Dari kisah tersebut, kita mempelajari bahwa kegelapan 
yang terlalu gelap memiliki potensi membuat kita sukar 
menerima perkataan janji Tuhan. Kita bisa menjadi 
kecewa bahkan menolak janji Tuhan. Namun 
kebenarannya adalah, segelap apa pun kondisi kita, 
JANJI TUHAN TETAP TIDAK TERGOYAHKAN. JANJI 
TUHAN TETAP YA DAN AMIN. Untuk saat ini, inilah janji-
Nya, bahwa Tuhan akan membuat kegelapan kita 
berakhir dan berganti dengan sukacita seta kemuliaan 
yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Layangkan 
mata kepada Tuhan dan kita akan melihat, kegelapan di 
sekeliling kita boleh sangat gelap, tetapi terang Tuhan 
akan bersinar lebih terang. Haleluya! 
 
 
 



RENUNGAN 
TUHAN akan MENGGANTIKAN kegelapan yang kita 
alami dengan KEMULIAAN yang berkali-kali lipat lebih 
terang.  
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal yang membuat Anda sukar percaya 

bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Anda saat 
ini? Hal-hal apakah itu? 

2. Menurut Anda, sanggupkah Tuhan menggenapi 
janji-Nya dalam hidup Anda dan menggantikan 
kegelapan menjadi kemuliaan bagi hidup Anda? 
Mengapa Anda mempercayainya? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk tetap 
percaya dan memegang teguh janji Tuhan dalam 
hidup Anda sampai kegelapan benar-benar sirna? 
Tuliskan! 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami 

sangat percaya bahwa ini adalah saatnya Engkau akan 
menggantikan kegelapan dalam hidup kami dengan 
kemuliaan yang berkali-kali lipat lebih terang. Kami 

mau menguatkan iman kepercayaan kami kepada-Mu 
karena kami tahu Engkau BERKUASA menggenapi 
setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 7-8 

Matius 15:1-20 



01 SEPTEMBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TAKARAN BERKAT YANG TUHAN SEDIAKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di 
hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan 
minyak; pialaku penuh melimpah. 
 
Pubertas adalah sebuah fase yang pasti dilewati oleh 
setiap orang. Pubertas sendiri merupakan suatu tahap 
perkembangan seorang anak menjadi dewasa yang 
biasanya ditandai dengan mulai berubahnya suara 
menjadi lebih berat, bertambahnya tinggi badan secara 
drastis, dan juga beberapa tanda fisik lainnya. Salah 
satunya juga adalah bertambahnya nafsu makan yang 
didorong oleh hormon yang bekerja dalam tubuh. Sama 
seperti yang dialami oleh Anton yang kini sedang 
memasuki usia pubertas. Nafsu makannya tiba-tiba 
melonjak drastis. Dari yang semula makan tiga kali 
dalam sehari, kini bisa mencapai empat hingga lima kali 
dalam sehari. Porsi makannya pun bertambah menjadi 
sangat banyak. 
 
Pernah di suatu sore, di depan rumahnya lewat penjaja 
sate ayam keliling. Setelah meminta izin untuk membeli 
sate, ia lama berada di luar. Ibunya pun terheran-heran, 



padahal anaknya hanya membeli sate. Saat 
menghampiri ke luar, ibunya terkejut karena ternyata 
Anton sudah menghabiskan 20 tusuk sate seorang diri. 
Meski demikian, ayah maupun ibu Anton tidak 
membatasi makan anaknya, mereka hanya memberikan 
peringatan apabila anaknya sudah terlalu berlebihan 
makannya. Mereka tahu bahwa memang di usia 
pubertas, tubuh Anton sangat membutuhkan asupan 
makanan bergizi yang baik untuk pertumbuhannya. 
 
Demikian pula dengan Bapa kita di Surga. Dia pun juga 
menyediakan takaran berkat yang tidak terbatas. 
Bagaimanapun, Dialah Bapa yang mengasihi kita dan 
tidak akan menahan-nahan kebaikan bagi kita. Yang 
perlu kita lakukan adalah menyediakan bejana yang 
tepat. Bejana yang bersih dan sebesar-besarnya, yang 
mampu kita sediakan. Sebab bejana yang kotor akan 
menodai dan merusak berkat yang Tuhan curahkan. 
Oleh sebab itu, hiduplah dalam kebenaran dan 
kekudusan. Bangun jugalah iman kita. Sebesar iman 
kita, sebesar itulah curahan berkat yang dapat kita 
tampung. Ya, layangkan mata kepada Tuhan yang tak 
terbatas, kegelapan di hidup kita boleh sangat gelap, 
tetapi kita akan mendapati bahwa terang Tuhan jauh 
lebih terang lagi bagi kita.  
 
 
 



RENUNGAN 
TAKARAN BERKAT yang Tuhan sediakan adalah TIDAK 
TERBATAS.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap hati Anda saat mengharapkan 

berkat dari Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan ingin memberikan berkat tanpa 

batasnya bagi kita? 
3. Menurut Anda, bagaimanakah caranya agar kita 

pun juga bisa menerima berkat tanpa batas itu? 
Renungkanlah!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam 
hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah 

membatasi takaran berkat-Mu bagi kami. Ajarkan 
kami, ya Bapa, agar kami siap menerima berkat-Mu 

yang tak terbatas, dan biarlah kami boleh Engkau 
pakai menjadi saluran berkat-Mu yang tidak terbatas 

bagi orang-orang di sekeliling kami sehingga nama-Mu 
sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 9-11 

Matius 15:21-39 



02 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BAYAR HARGA UNTUK MEMBANGUN KEMBALI 

IBADAH KEPADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Hagai 1:8 Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan 
bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan 
kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ, 
firman TUHAN. 
 
"Jika kau menyayangi si Nur, kau juga harus menyayangi 
jalan yang dilewatinya." Demikian yang ditulis Nur di 
akun Facebook-nya. Saat itu, ia tengah membagikan 
foto dan kisah perjuangannya bersama sang calon suami 
ketika melewati jalan berlumpur tebal demi mencapai 
gereja tempat mereka hendak melangsungkan 
pemberkatan nikah. Meski melewati lumpur, pasangan 
pengantin yang berasal dari Simalungun, Sumatera 
Utara itu, tampak bahagia. Meski harus berkotor-kotor 
melewati lumpur tebal, jalanan yang rusak parah, dan 
jauhnya jarak yang ditempuh, mereka tidak peduli. 
Sebesar itulah harga yang rela mereka bayar untuk 
menerima pemberkatan nikah di hadapan Tuhan di 
gereja. 
 



Perjuangan mereka mengingatkan kita pada janji 
pemulihan Tuhan bagi bangsa Israel setelah mereka 
kembali dari tempat pembuangan. Mereka pun harus 
membayar harganya. Mereka harus naik ke gunung 
Tuhan, harus membawa kayu, dan harus membangun 
kembali Rumah Tuhan. Di sana mereka harus 
membangun kembali ibadah mereka, menaikkan doa, 
pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Bukan pekerjaan 
yang sedikit, tetapi itu semua tidak sebanding dengan 
kemuliaan yang mereka dapatkan di akhir semuanya itu. 
Kemuliaan besar yang tiada bandingnya.  
 
Hari ini Tuhan pun kembali memanggil kita untuk mulai 
membangun ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah yang 
terpaksa kita tinggalkan karena kegelapan yang 
melanda dunia saat ini. Persekutuan yang kita 
tinggalkan karena pandemi yang berkepanjangan. Mari 
bangkit lagi. Jalankan lagi ibadah-ibadah kita. Datang 
lagi ke rumah Tuhan. Ayo, bayar harga. Susah payah kita 
memang akan banyak, tetapi itu semua tidak sebanding 
dengan kemuliaan besar yang akan kita terima. 
Layangkan mata kepada Tuhan dan ikuti kegerakan 
Allah, dan rasakan bagaimana pemulihan besar Tuhan 
kerjakan dalam hidup kita. Kegelapan yang sangat gelap 
pun akan diubahkannya menjadi terang yang lebih 
terang lagi.  
 
 



RENUNGAN 
HARGA yang harus kita bayar untuk MEMBANGUN 
KEMBALI IBADAH kepada Tuhan tidak sebanding 
dengan KEMULIAAN yang akan Tuhan nyatakan.  
 
APLIKASI 
1. Sebesar apakah harga yang selama ini Anda bayar 

untuk membangun ibadah kepada Tuhan?  
2. Mengapa harga yang harus ktia bayar tidak 

sebanding dengan kemuliaan Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat membayar harga untuk 

membangun kembali ibadah Anda kepada Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
lalai dan membiarkan ibadah kami kepada-Mu runtuh. 

Tuntun kami, agar kami dapat membangun kembali 
ibadah kami, dan bersama-sama membangun kembali 
rumah-Mu, sehingga kemuliaan-Mu yang lebih terang 

lagi dapat dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 12-13 
Matius 16 



03 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PENYEBAB KEMUNDURAN ROHANI YANG DRASTIS 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 10:25 Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan 
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati, dan semakin giat melakukannya 
menjelang hari Tuhan yang mendekat. 
 
Dunia sering kali berpikir saat seseorang 
mengorbankan waktu untuk pelayanan, maka ia akan 
mengalami kemunduran bahkan kekurangan dalam 
kesejahteraannya. Namun ekonomi Kerajaan Sorga 
berkata sebaliknya. Suatu kali Tuhan Yesus sendiri 
berkata kepada murid-murid-Nya bahwa siapa yang 
ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia 
memposisikan diri sebagai pelayan, dan siapa yang 
ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba 
(Mat. 20:26-27, Mrk. 9:35). 
 
Raja Hizkia rupanya paham benar tentang rahasia ini. 
Sekian tahun rumah Tuhan ditutup oleh ayahnya, raja 
Ahas, sehingga para imam serta orang-orang Lewi 
kehilangan tempat dan pelayanan mereka. Mereka pun 
mengalami berbagai kemunduran. Dari segi hati, 



mental, dan jumlah, semuanya menurun. Namun raja 
Hizkia mulai membangkitkan semangat mereka. Puji 
Tuhan, para pelayan Tuhan di zaman Hizkia meresponi 
panggilan pelayanan itu! Sekalipun pada awalnya 
jumlah pelayan Tuhannya terlalu sedikit, tetapi mereka 
bekerja sama saling topang-menopang untuk 
menjalankan ibadah itu. Begitu para pelayan Tuhan 
bangkit membangun ibadah, maka terobosan terjadi, 
sehingga Alkitab mencatat bahwa ada SUKACITA YANG 
TAK DISANGKA-SANGKA di tengah-tengah mereka 
semua (2Taw. 29). 
 
Demikianlah kalau kita semua mulai melayani Tuhan 
kembali. Tuhan akan mencurahkan sukacita yang tak 
disangka-sangka itu, bahkan kegerakan besar yang tak 
disangka-sangka, dan berkat dahsyat yang tak 
disangka-sangka. Itu sebabnya, semua jemaat Keluarga 
Allah, ayo bangkit melayani Tuhan! Bangkit bersaksi 
dan menyelamatkan jiwa! Bangkit dan lakukan sesuatu 
untuk memperluas Kerajaan Allah! Saat kita semua 
melayangkan mata kepada Tuhan dan meresponi 
panggilan-Nya, maka kegelapan yang sangat gelap 
sekalipun akan sirna dan berganti dengan terang-Nya 
yang lebih terang lagi. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Undur dari PELAYANAN sering kali menjadi penyebab 
seseorang mengalami KEMUNDURAN ROHANI yang 
drastis.  
 
APLIKASI 
1. Adakah kemunduran dalam pelayanan Anda saat 

ini? Mengapa demikian? 
2. Mengapa kita harus menjaga api pelayanan tetap 

menyala dalam diri? 
3. Bagaimana kita dapat meresponi rhema Tuhan 

dalam renungan ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami berdoa agar api pelayanan atas setiap 
kami kembali menyala-nyala. Tuntun kami sehingga 
kami dapat meresponi rhema firman Tuhan hari ini. 
Roh Kudus yang ajari dan kuatkan kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 14-15 

Matius 17 

 

 

 

 



04 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TUHAN INGIN PONDOK DAUD DIBANGUN KEMBALI 

DENGAN SERIUS 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Rasul 15:16 Kemudian Aku akan kembali dan 
membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 
akan Kuteguhkan, 
 
Tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa keadaan 
dunia akan menjadi seperti sekarang ini. Aktivitas yang 
biasa kita jalani, dengan terpaksa harus kita kurangi atau 
hentikan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang harus 
kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, atau orang yang 
kita kasihi. Sudah setahun lebih, tetapi semuanya 
seakan belum ada akhir yang jelas. Ketakutan tertebar 
di mana-mana, ketidakpastian menyelimuti hampir di 
setiap bidang kehidupan, dan kesedihan menjadi tak 
terhindarkan lagi. 
 
Dalam keadaan yang serba tidak pasti ini, kita mungkin 
merasa marah, takut, dan kecewa. Mungkin kita 
bertanya, mengapa Tuhan izinkan kita terpuruk dan 
harus mengalami penderitaan ini. Keadaan-keadaan 
yang tidak baik yang kita alami lantas membuat kita 



tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kita merasa masalah 
yang harus kita hadapi sangat berat sehingga tidak ada 
cukup waktu untuk memberi ruang khusus bagi Tuhan. 
Kita pun hanya berfokus pada berita-berita dan 
ketakutan yang banyak ditebarkan media-media yang 
ada. Bahkan bisa jadi kita enggan untuk beribadah lagi 
kepada Tuhan karena mungkin kita merasa Tuhan tidak 
adil; sudah mengambil pekerjaan kita, orang yang kita 
kasihi, usaha, atau bisnis kita, atau uang kita. 
 
Namun, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita 
bahwa seburuk apa pun keadaan yang kita alami saat 
ini, Tuhan ingin kita tetap memprioritaskan-Nya. Dia 
ingin setiap kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan 
dan meratapi permasalahan yang tak kunjung usai. 
Tuhan rindu hubungan kita dengan-Nya tetap kita 
bangun, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Bangunlah 
kembali Pondok Daud dalam hidup kita. Percayalah, 
saat kita melayangkan mata kepada Tuhan dan 
meresponi firman-Nya dengan sungguh-sungguh, kita 
akan melihat perkara-perkara ajaib yang di luar 
pemikiran kita, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. 
Meskipun keadaan dunia gelap, tetapi bagi kita anak-
anak Tuhan, kegelapan akan segera menyingkir karena 
terang yang sangat terang sudah Tuhan berikan bagi 
setiap kita. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Tuhan ingin PONDOK DAUD sungguh-sungguh 
DIBANGUN KEMBALI dengan SERIUS.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah membangun kembali Pondok 

Daud dalam hidup Anda? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa Anda harus sungguh-sungguh 
membangun Pondok Daud dengan serius?  

3. Bagaimana cara Anda agar Pondok Daud sungguh-
sungguh Anda bangun kembali? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, hari ini ampunilah jikalau kami sudah 
menginggalkan Pondok Daud dalam hidup kami. Kami 

mau kembali membangun Pondok Daud dengan 
sungguh-sungguh. Kiranya nama-Mu semakin 

ditinggikan dan dipermuliakan melalui Pondok Daud 
yang kami bangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 16-18 
Matius 18:1-20 

 
 
 



05 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BENIH YANG MENGUBAH KEGELAPAN MENJADI 

KEMULIAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 26:12-13 Maka menaburlah Ishak di tanah itu 
dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali 
lipat; sebab ia diberkati TUHAN. Dan orang itu menjadi 
kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi 
sangat kaya.  
 
Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat, Ishak 
bergumul berat. Ia berusaha mencari jalan keluar dan 
berencana pergi ke Mesir karena menurutnya Mesir 
adalah negara yang besar. Namun Tuhan yang 
menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat (1 Taw. 
28:9a), tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak.  Itulah 
sebabnya, Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke 
Mesir tetapi ke Gerar. Di tempat itulah Tuhan akan 
memberkatinya, sama seperti yang Dia janjikan kepada 
Abraham (Kej 26:3). 
 
Bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing 
di tempat yang tidak diketahui, tetapi Ishak memilih taat 
kepada kehendak Tuhan.  Ia datang menghadap 
Abimelekh, raja orang Filistin di Gerar dan minta izin 



untuk tinggal di sana.   Alkitab mencatat bahwa ayah 
Ishak, Abraham,  juga pernah tinggal di Gerar dan 
menggali sejumlah sumur di sana, tetapi sudah ditutup 
oleh orang-orang Filistin.  Ketika berada di Gerar, Ishak 
pun menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup 
itu dan menabur di tanah itu. Tepat seperti yang Tuhan 
janjikan, ia memperoleh tuaian berlimpah sampai 
seratus kali lipat. 
 
Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami 
berkat Tuhan secara luar biasa karena taat melakukan 
apa yang Tuhan perintahkan, meski dalam situasi yang 
tidak mendukung sekalipun. Berbicara tentang ketaatan 
adalah hal yang mudah, tetapi sering kali kita mendapati 
bahwa untuk melakukannya ternyata adalah perkara 
yang sulit. Apalagi ketika berada di situasi yang pelik 
atau tidak mendukung. Namun, itulah yang dinamakan 
benih profetik. Ketika kita melayangkan mata kepada 
Tuhan dan meresponi firman-Nya untuk menabur benih 
profetik, maka kita melihat bagaimana Tuhan 
mengubah kegelapan yang sangat gelap menjadi 
kemuliaan yang terang benderang. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita meresponi firman Tuhan untuk MENABUR 
BENIH PROFETIK, kegelapan kita akan DIUBAH menjadi 
KEMULIAAN TUHAN yang terang benderang. 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan benih profetik? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

meresponi firman Tuhan untuk menabur benih 
profetik? 

3. Apa komitmen Anda agar kegelapan dalam hidup 
kita diubah menjadi kemuliaan Tuhan yang terang 
benderang? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
masih ragu untuk meresponi firman-Mu dan menabur 
benih profetik. Tuntun kami, agar kami boleh menabur 

sesuai dengan rhema yang Engkau lakukan. Biarlah 
terang-Mu bercahaya melalui kegelapan yang 

mengelilingi kami, sehingga banyak orang boleh 
melihat terang-Mu yang ajaib dan datang kepada-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 19-20 

Matius 18:21-35 


