


06 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DUKACITA DIUBAH MENJADI SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 30:11 Aku yang meratap telah Kauubah 
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah 
Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, 
 
“Tidak ada yang abadi” merupakan ungkapan yang 
dipakai untuk mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun 
di dunia ini yang dapat bertahan selamanya. Seperti pagi 
dan petang yang datang silih berganti, baik masalah, 
kelegaan, masa-masa sulit, maupun masa-masa indah, 
bergantian datang dan pergi. Sepanjang tahun 2021 ini, 
banyak di antara kita yang telah melalui berbagai 
kesukaran. Baik dalam karier atau pekerjaan, 
pernikahan, keluarga, kesehatan, bahkan ada yang 
harus kehilangan orang yang kita kasihi. Ada begitu 
banyak hal yang menimbulkan dukacita dan kesedihan 
yang mendalam. Rasanya seperti pusaran tak berakhir 
yang terus menarik kita semakin jauh ke bawah.  
 
Namun, kita perlu menyadari dan selalu mengingatkan 
diri kita sendiri, bahwa sekelam apa pun dukacita yang 
kita alami, itu pun akan berlalu. Hari ini rhema firman 
Tuhan berkata, sekaranglah waktunya dukacita berubah 



menjadi sukacita. Inilah janji yang Tuhan berikan. Bulan 
ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang 
Juruselamat dan Kabar Sukacita itu sendiri. Dia datang 
dengan membawa penghiburan, pemulihan, dan 
kesembuhan.  
 
Terimalah pesan rhema ini dengan iman, biarkan Dia 
masuk ke dalam hati kita dan memenuhinya dengan 
damai serta sukacita sorgawi. Percayalah, malam 
panjang nan dingin yang kita lalui akan segera 
digantikan dengan mentari pagi yang membelah 
kegelapan langit. Tidak selamanya Tuhan membiarkan 
air mata membanjiri hari-hari kita. Dia akan segera 
menyatakan janji-Nya atas hidup kita dan dukacita kita 
pun akan selesai. (PF) 
 
RENUNGAN 
Inilah waktunya dukacita BERUBAH menjadi SUKACITA.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana pandangan Anda tentang tahun ini?  
2. Dukacita apa saja yang telah Anda lalui?  
3. Bagaimana Anda akan meresponi pesan firman 

Tuhan dan menerima sukacita yang dari pada-Nya? 
 

 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap  syukur atas setiap 

kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu 
menghiburkan kami dan tangan-Mu senantiasa 

menopang serta menguatkan kami. Meski banyak 
dukacita telah menimpa kami, tetapi sukacita yang 

kami terima dari-Mu selalu lebih besar. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 8-9 

Lukas 21:1-19       

 

 

 

 



07 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KASIH KARUNIA TUHAN SELAMA-LAMANYA 

 
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. 
 
Mike Hermanstorfer sedang menunggui istrinya, Tracy, 
yang akan melahirkan di RS Colorado. Ia tengah 
menggenggam tangan istrinya ketika istrinya berhenti 
bernafas. Tim medis segera mengoperasi caesar demi 
menyelamatkan sang bayi, tetapi bayi itu lahir dalam 
kondisi terkulai, seakan tak bernyawa. Namun beberapa 
menit kemudian, ada tanda-tanda kehidupan pada 
putranya, dan tak lama sesudah itu, istrinya juga sudah 
bernafas lagi. Dokter di rumah sakit itu mengatakan, 
"Tracy mengalami gagal jantung, tidak ada detak 
jantung, tidak ada tekanan darah dan tidak bernafas. 
Dan bayinya memiliki detak jantung yang sangat lemah. 
Kami telah mengevaluasi menyeluruh dan tidak 
menemukan penjelasan mengapa Tracy dan bayinya 
bisa pulih kembali." Hermanstorfer meyakini bahwa itu 
adalah Mujizat Tuhan. 
 



Dalam Mazmur pasal 30 kita tahu bahwa Daud pernah 
mengalami penyakit berat yang hampir merenggut 
nyawanya. Namun di saat yang sama, Mazmur ini juga 
mengungkapkan rasa syukur Daud karena TUHAN telah 
menyembuhkannya. Dalam perjalanan hidupnya, Daud 
tak lepas dari tantangan dan ujian, sekalipun ia disebut 
orang yang berkenan di hati Tuhan. Melalui ayat ke-6, 
Daud menegaskan bahwa itu semua hanya sesaat saja. 
Namun seumur hidup, Tuhan murah hati. Kemurahan, 
kebaikan, dan kasih karunia Tuhan kekal selamanya. 
 
Kita adalah orang-orang yang beruntung karena 
memiliki Tuhan yang hidup dan berlimpah kemurahan. 
Ayat rhema hari ini menegaskan bahwa kasih setia 
Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya takkan pernah 
habis dan selalu baru. Kalau hari-hari ini kita merasa 
sedang menghadapi masa-masa yang sulit, yang tidak 
ada seorang pun bisa memprediksi kapan semua ini 
akan berlalu, jangan putus asa! Proses Tuhan itu hanya 
sesaat saja, karena justru kasih karunia-Nya kekal 
selamanya. Maka, apa pun yang kita hadapi, percayalah 
bahwa dukacita kita telah selesai dan sukacita dari sorga 
akan datang serta memenuhi hati kita  
 
 
RENUNGAN 
Proses Tuhan itu SESAAT SAJA, tetapi KASIH KARUNIA-
NYA kekal selamanya.  



APLIKASI 
1. Adakah proses dari Tuhan yang sedang Anda alami 

saat ini? Bagaimana respons hati Anda atas proses 
Tuhan tersebut? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan 
proses dalam hidup kita sekalipun hanya sesaat? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil sebagai wujud 
ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang kekal 
selamanya? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kalaupun saat ini kami menghadapi 

begitu banyak proses dan permasalahan. Kami percaya 
bahwa ini semua hanyalah sesaat, lebih dari semuanya 
itu, kasih karunia-Mu yang tiada hentinya dalam hidup 
kami. Kami sunggu mengucap syukur. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 10-11 

Lukas 21:20-38 

 

 



08 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERCAYA SAJA! MAKA KITA AKAN MENERIMANYA 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 11: 24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa 
saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa 
kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu. 
 
Setiap kali menatap layar ponselnya, Dinda selalu 
membayangkan dan berpikir keras bagaimana caranya 
agar ia bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti 
pengusaha-pengusaha muda yang ia ikuti dalam media 
sosialnya. Bertahun-tahun ia berusaha membangun 
usahanya, tetapi ia belum berhasil mencapai target yang 
ia harapkan. Terkadang harapan dan kenyataan yang 
tidak selaras membuatnya tertekan dan kesal. Namun, 
sering kali saat Dinda dalam situasi hati yang sedang 
kesal dan marah kepada dirinya sendiri, Roh Kudus 
selalu hadir menenangkan dan memberikan harapan.  
 
Roh Kudus pun mengingatkan Dinda kembali pada 
mujizat-mujizat yang Tuhan pernah lakukan dalam 
hidupnya saat ia berani menangkap pesan profetik dan 
melakukannya. Ya, Dinda meyakini bahwa hanya 
dengan bermodalkan percaya saja, maka Tuhan akan 



memberikan apa yang ia minta. Rasa kesal dan putus asa 
dalam hatinya pun tergantikan dengan rasa semangat 
yang luar biasa.  
 
Setiap dari kita pasti memiliki harapan dan keinginan. 
Namun, mungkin tidak sedikit yang merasa bahwa 
segala usaha telah dilakukan tetapi semua tampak sia-
sia. Tidak secara kebetulan rhema hari ini menekankan 
kembali kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan 
apa yang kita minta kepada-Nya. Percayalah bahwa apa 
saja yang kita minta serta doakan telah kita terima dan 
belas kasih Tuhan melimpah atas kita. Tangkap setiap 
rhema dan pesan profetik yang disampaikan oleh 
Gembala Sidang kita, percaya dan aminkan, bahwa 
Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta 
kepada-Nya. Percayalah, Tuhan tidak akan berdiam diri 
dan dukacita kita akan selesai, sehingga sukacita yang 
akan datang dapat kita terima sepenuhnya dari-Nya. 
 
 
RENUNGAN 
PERCAYAI dan AMINKAN pesan PROFETIK, bahwa 
Tuhan akan MEMBERIKAN apa yang kita minta kepada-
Nya.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana respons hati dan sikap Anda selama ini 

saat harapan serta doa Anda belum dijawab Tuhan? 
2. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang tidak 

mudah percaya dengan pesan profetik dari Tuhan? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan agar 

Tuhan memberikan apa yang kita minta kepada-
Nya? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau deklarasikan saat ini juga 

bahwa kami percaya Engkau telah memberikan kepada 
kami apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan untuk 
kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, kami 

sungguh bersyukur memiliki Bapa yang begitu 
berlimpah belas kasih. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 12-13 

Lukas 22:1-30 

 



09 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENANTIKAN TUHAN DALAM DOA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 126:1-2 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN 
memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-
orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh 
dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. 
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-
bangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar kepada 
orang-orang ini!" 
 
Kita tidak bisa selalu memahami mengapa Tuhan 
mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. 
Namun, kita bisa menghadapinya dengan mencermati 
hal-hal besar yang dilakukan Tuhan di masa lampau. 
Mazmur 126 merupakan nyanyian ratapan bersama 
yang dilantunkan sebagai doa untuk memohon 
pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang 
dihadapi umat Tuhan. Mazmur ini berlatar belakang 
pada kembalinya umat Israel dari pembuangan di 
Babel. Pada bagian pertama (ay.1-3), dilukiskan 
bagaimana bersukacitanya bangsa Israel setelah pulang 
dari pembuangan. Pada bagian kedua (ay. 4-6), sebagai 
respons atas karya Tuhan di masa lampau. 
 



Masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi 
penyertaan Tuhan juga nyata. Mazmur 126 ini 
mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. 
Walaupun belum tampak, tetapi jika kita mengingat 
ketika doa kita dijawab Tuhan, maka kesedihan akan 
berakhir dan sukacita akan datang. Benar, hidup 
kekristenan tidak selalu terbentuk dalam kehidupan 
yang bahagia atau keadaan senang tanpa ada masalah. 
Namun, persoalan hidup apa pun yang kita hadapi saat 
ini, janganlah berhenti berharap dan berdoa kepada 
Tuhan. Jangan hilang harapan, dan jangan berputus asa.  
 
Ingatlah, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Inilah 
penghiburan bagi kita semua. Tuhan mengizinkan segala 
sesuatu terjadi dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. 
Tuhan pun sanggup mengubah keadaan 180 derajat. 
Saat Tuhan menjawab doa kita dan kesedihan kita 
berakhir, maka sukacita dari sorga datang dalam hidup 
kita dan dukacita kita selesai sudah. 
 
RENUNGAN 
Ketika doa kita DIJAWAB TUHAN, maka kesedihan 
BERAKHIR dan SUKACITA itu DATANG.  
  
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang sudah Anda doakan sejak lama dan 

belum juga Tuhan jawab?  
2. Mengapa Anda perlu terus bertekun dalam doa dan 

menantikan jawaban Tuhan? 
3. Bagaimana Anda akan terus menantikan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 

begitu besar dan rancangan-Mu yang indah bagi kami. 
Kami percaya, tak peduli apa pun yang harus kami lalui 
saat ini, akan tiba saatnya Engkau menjawab doa-doa 

kami, dan sukacita dari-Mu akan datang sehingga 
dukacita kami pun selesai. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 14-15 

Lukas 22:31-46 
 
 
 



10 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TUHAN MENJAWAB ORANG YANG BERSUNGGUH-

SUNGGUH BERDOA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 86:17 “Lakukanlah kepadaku suatu tanda 
kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku 
melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya TUHAN, telah 
menolong dan menghiburkan aku.” 
 
Hari-hari ini, Rita sedang diperhadapkan dengan 
keadaan ekonomi yang cukup sulit. Karena pandemi, 
tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan suaminya. 
Sementara tidak ada pemasukan sama sekali, beban 
pengeluaran tetap terus berjalan. Banyak tagihan yang 
harus dibayar, baik cicilan rumah, uang sekolah, dan 
juga kebutuhan harian. Satu per satu barang berharga 
mulai dijual, tetapi masalah tidak selesai semudah itu. 
Rita juga sudah berusaha menjual beberapa aset yang 
bernilai besar, tetapi belum semua  bisa terjual. 
 
Di tengah kebimbangan hatinya, Rita mulai mengoreksi 
diri. Ia pun mendapati bahwa selama ini ia belum 
bersungguh-sungguh dalam membangun hubungan 
pribadi dengan Tuhan. Akhirnya Rita berusaha 
mengubah prioritas hidupnya. Ia dan suaminya mulai 



banyak meluangkan waktu untuk Tuhan. Mereka 
menyediakan waktu-waktu khusus untuk berdoa, 
membaca firman, dan menyembah Tuhan. Tanpa 
disadari, Rita tidak lagi terlalu memikirkan masalahnya 
yang berat dan imannya pun terbangun. Saat Rita 
bersungguh-sungguh berdoa, satu demi satu jawaban 
doa ia terima. Suaminya mulai mendapatkan proyek 
kembali, toko yang belum lama dikelolanya juga tiba-
tiba mendapat pelanggan tak terduga, cicilan rumah 
pun bisa ditunda sampai lima bulan ke depan. Rita 
sangat merasakan betapa turut campur Tuhan nyata 
atas hidupnya saat ia bersungguh-sungguh 
mengutamakan Tuhan. 
 
Ya, masalah menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan 
selama kita masih hidup di dunia. Namun, masalah 
akan menemukan jawaban yang tepat jika kita 
sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Pribadi 
yang tepat. Jikalau saat ini kita sedang diperhadapkan 
pada keadaan dan pilihan yang sulit, Tuhan 
mengingatkan kita untuk kembali mendekat kepada-
Nya. Meskipun seakan jawaban belum kita terima, 
janganlah berhenti meminta bantuan kepada Tuhan 
melalui doa-doa kita. Dia, Allah Bapa yang tidak akan 
membiarkan setiap tetes air mata kita berlalu begitu 
saja. Oleh karenanya, bersungguh-sungguhlah dalam 
berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawabnya. 
Sekaranglah saatnya sukacita itu datang ke dalam 



hidup kita dan dukacita yang kita alami sudah selesai. 
(LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENJAWAB orang yang BERSUNGGUH-
SUNGGUH BERDOA.   
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah bisa berdoa dengan sungguh-

sungguh? Jika belum, mengapa? 
2. Mengapa Tuhan menjawab doa orang yang 

bersungguh-sungguh?  
3. Bagaimana agar Anda bisa sungguh-sungguh 

dalam berdoa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ajarilah kami untuk lebih lagi mendekat 

kepada-Mu. Kami mau bersungguh-sungguh dalam 
membangun hubungan dengan Engkau melalui doa-
doa kami. Kami percaya, Engkau akan menjawab doa 
saat kami sungguh-sungguh berdoa. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 16-18 

Lukas 22:47-71 

 



11 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
JAWABAN DOA YANG TIDAK BIASA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 11:13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi 
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi 
Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus 
kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” 
 
Karena keterbatasan pemahaman, anak-anak sering kali 
menolak bila diajak ke klinik kesehatan untuk 
memantau pertumbuhannya. Semisal ke dokter gigi, 
atau untuk imunisasi. Demikian pula karena 
keterbatasan kita dalam memahami rencana Tuhan, 
sering kali kita menaruh kecewa atau curiga terhadap-
Nya saat segala sesuatu terjadi tidak sesuai harapan 
kita. Itu sebabnya, dibutuhkan iman akan firman Tuhan 
untuk dapat percaya bahwa hanya yang terbaik yang 
Tuhan rancangkan atas kita, bagaimanapun cara Tuhan 
menjawab doa kita saat ini. 
 
Mungkin itu juga yang sering kita tanyakan kepada 
Tuhan: Kalau Tuhan pada akhirnya menjawab doaku, 
kenapa tidak dijawab dari dulu, kenapa tidak dari awal 
tahun, kenapa baru di akhir tahun, atau kenapa baru 
saat ini Tuhan menjawab? Jawabannya sederhana: 



karena Tuhan tahu waktu yang terbaik! Seperti yang 
bisa kita lihat dari kisah kelahiran Samuel di Alkitab. 
Kalau dari awal Hana sudah diberi anak dengan mudah, 
maka pasti nama anak itu bukan Samuel. Salah satu arti 
nama Samuel adalah Allah mendengar, karena Hana 
meminta kepada Tuhan untuk anak itu. Kalau dari awal 
doanya sudah dijawab, pasti Hana tidak akan bernazar 
membawa Samuel untuk melayani Tuhan. Kalau dari 
awal doanya sudah dijawab, maka kita tidak akan 
mengenal kisah Samuel seperti selama ini.  
 
Oleh karena itu, mulai hari ini, ambil komitmen untuk 
berani percaya bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan 
pada saat yang terbaik. Inilah saat terbaik ketika Tuhan 
akan menjawab banyak doa di antara kita, karena Tuhan 
pun rindu untuk memenuhi hidup kita dengan sukacita! 
Ayo deklarasikan bahwa kesedihan, dukacita, dan air 
mata kita sudah berakhir! Pagi sudah datang! Joy is 
coming! Penantian kita berakhir! Doa kita dijawab dan 
dikabulkan Tuhan! Samuel kita akan diberikan! 
Kemenangan besar akan kita nikmati! Mujizat yang kita 
nantikan sudah di depan pintu! 
 
RENUNGAN 
JAWABAN DOA dari Tuhan bukanlah jawaban yang 
biasa-biasa saja, melainkan JAWABAN YANG TERBAIK.  
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang sering kali membuat kita kecewa 

terhadap Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memberikan 

jawaban doa kita tidak secara instan? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan 

untuk dapat tetap tenang dalam menanti jawaban 
doa dari Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk pewahyuan dalam 

mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami 
semakin mengerti akan rancangan-Mu dalam hidup 
kami. Sehingga kami tidak mudah bersungut-sungut 

dalam menanti jawaban doa. Kami mau tetap percaya, 
bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 19-20 

Lukas 23:1-25 
 
 
 



12 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KELIMPAHAN SUKACITA DARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 4:8 Engkau telah memberikan sukacita 
kepadaku, lebih banyak dari pada mereka ketika mereka 
kelimpahan gandum dan anggur. 
 
Karina begitu menginginkan sebuah sepeda. Ia ingin ikut 
bergabung dengan temannya bersepeda berkeliling 
kota. Namun ayahnya selalu menolak keinginannya itu. 
Ia berkata bahwa suatu hari pasti Karina akan 
mendapatkan sepeda. Karina pun merasa kesal, terlebih 
saat ia dikucilkan oleh teman-temannya karena tidak 
pernah bersepeda bersama. Ia tidak bisa memahami 
jalan pikiran ayahnya yang tidak segera mengabulkan 
keinginannya itu. Hingga suatu hari, ayahnya membawa 
sebuah sepeda yang selama ini diinginkannya. Karina 
yang begitu terkejut bertanya kepada ayahnya, “Kenapa 
ayah begitu lama mengabulkan keinginan Karina?” 
Ayahnya tersenyum dan menjawab, “Ayah ingin kamu 
belajar bersabar dan mengerti bahwa tidak semua bisa 
diperoleh dengan instan.” 
 
Apa yang dialami Karina tidak berbeda jauh dengan 
salah satu kisah dalam Alkitab, yaitu Zakharia dan 



Elizabeth. Sekian tahun mereka tidak memiliki anak 
karena Elizabeth mandul. Namun Tuhan seolah-olah 
menutup mata. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saja 
Tuhan bangkit dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan 
memberikan seorang anak. Bahkan bukan anak biasa, 
tetapi anak yang kelak dipakai Tuhan dengan dahsyat. 
Tidakkah bisa kita bayangkan bagaimana sukacita 
melimpah memenuhi hati mereka, menggantikan masa 
suram yang pernah mereka lalui? 
 
Saat ini, mari kita terima nubuatan yang juga Tuhan 
berikan atas gereja kita, bahwa inilah saatnya sukacita 
itu datang!  Jika kita mau tangkap, percaya, dan imani, 
maka di bulan Natal ini, kita sungguh-sungguh akan 
mengalami kelimpahan sukacita. Karena Tuhan akan 
menggantikan segala dukacita dan masa suram kita 
dengan musim yang baru, musim bersukacita! Karena 
itu, mari bangkit. Percayalah bahwa masa dukacita bagi 
kita telah selesai dan sukacita itu datang di hidup kita. 
Jangan lemah hati. Supaya ketika Tuhan benar-benar 
datang dan melawat, kita didapatinya siap untuk 
mendapatkan kelimpahan sukacita dari-Nya. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan ingin MELIMPAHI hidup kita dengan SUKACITA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah pergumulan yang membuat Anda 

kehilangan sukacita saat ini? 
2. Percayakah Anda bahwa Tuhan bisa dan ingin 

segera menggantikan pergumulan Anda dengan 
sukacita yang melimpah? 

3. Apa yang akan Anda lakukan supaya iman percaya 
Anda semakin besar bahwa Tuhan akan segera 
mengubah dukacita Anda dengan sukacita 
melimpah? Tuliskan komitmen Anda!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik dan sangat 

mengasihi kami. Kami percaya bahwa segala 
tantangan yang ada Engkau izinkan terjadi bukanlah 
untuk selama-lamanya. Dan kami percaya saatnya 

sudah tiba Engkau akan bangkit memulihkan keadaan 
kami dan memberikan kami sukacita yang  melimpah. 
Kami imani itu terjadi di dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 21-22 

Lukas 23:26-56 

 


