


03 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERMULAAN TERBAIK DENGAN RHEMA YANG SEGAR 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 33:13 Maka sekarang, jika aku kiranya 
mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, 
beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga 
aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat 
kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, bahwa bangsa 
ini umat-Mu." 
 
Cathy Guisewite adalah pencipta salah satu komik 
kartun yang cukup populer, berjudul Cathy. Hampir 
setiap hari ia bertemu dengan ibunya, karena ia senang 
menerima banyak nasihat dari beliau. Cathy berkata, 
"Orangtua saya membantu memberikan gambaran 
tentang visi hidup saya. Ibu saya menyarankan untuk 
mengirimkan coretan-coretan saya kepada salah satu 
penerbit. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya 
tidak tahu apa-apa tentang kartun” Tetapi, saat itu ibu 
saya berkata, "Terus kenapa? Kamu akan belajar.” 
 
Hingga suatu hari, Cathy pun terperangah ketika sebuah 
penerbit mengiriminya kontrak untuk memproduksi 
sebuah komik. Pada tahun 1980 komiknya dicetak 
sebanyak 150 lembar dan menghasilkan honor 700 juta 



rupiah per tahun. Di pertengahan tahun 1990, komiknya 
muncul di 1.400 makalah. Keberhasilan Cathy ini tidak 
lepas dari dukungan dan nasihat ibunya. Cathy percaya 
kepada ibunya dan selalu meminta masukan dari beliau 
sebelum ia menentukan langkah hidupnya. 
 
Sejak Musa menjadi Nabi Tuhan, Musa pun memiliki 
kebiasaan yang sangat baik. Setiap kali ia mau memulai 
sesuatu, Musa selalu meminta tuntunan Tuhan. Ia tidak 
mau terburu-buru dalam mengambil tindakan. Ia tidak 
mau salah jalan dan melangkah. Terbukti, saat Musa 
memimpin bangsa Israel, Tuhan bukan hanya menuntun 
umat-Nya, tetapi juga menyatakan perbuatan ajaib-
Nya. Oleh karena itu, berakarlah dalam Tuhan, minta 
pimpinan-Nya dan temukan rhema yang baru untuk 
menjadi pegangan perjalanan hidup kita. Taati dan 
lakukan dengan setia setiap rhema-Nya, maka Tuhan 
akan menuntun hidup kita sehingga berbuah lebat dan 
penuh kemenangan sepanjang tahun yang baru ini. 
 
 
RENUNGAN 
PERMULAAN TERBAIK adalah saat kita memulai dengan 
SESUATU yang BARU dan RHEMA yang SEGAR. 

 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana sebuah rhema menjadi suatu hal yang 

penting dalam hidup kita? 
2. Menurut Anda, mengapa permulaan yang terbaik 

adalah saat kita menerima rhema baru yang segar? 
3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar di tahun 

yang baru ini Anda memiliki permulaan yang 
terbaik? Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu 

dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini, kami rindu 
memiliki permulaan yang terbaik. Berikan kami rhema-

mu untuk bekal perjalanan hidup kami di sepanjang 
tahun ini. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 4-6 

Yohanes 10:24-42 



04 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PEGANGAN YANG MEMBAWA KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 

terang bagi jalanku. 

Ada seorang pendaki gunung yang baru pertama kalinya 
mendaki di tempat itu. Ia sama sekali tidak tahu 
kondisinya, situasinya, maupun petunjuk-petunjuk alam 
yang bisa ia pakai sebagai penunjuk jalan. Sebelum ia 
mulai mendaki, sang penjaga gunung berpesan, "Dalam 
jarak beberapa meter, akan selalu ada pita putih 
diikatkan di salah satu pohon. Ikuti pita putih itu dan 
jangan yang lain, maka kamu akan sampai di puncak 
dengan arah yang benar dan lebih cepat dari yang 
lainnya." Pendaki itu melakukan apa yang dipesankan. 
Sering kali ia merasa salah jalan, tetapi pita putih itu 
terus menuntunnya melewati jalan yang tidak selalu 
mudah untuk dilalui. Saat ada pendaki lain yang 
mengajaknya berjalan di jalur yang berbeda, dengan 
tegas ia menolaknya. Sampai akhirnya, pendaki itu 
benar-benar sampai di tujuan dan ia bisa menikmati 
puncak gunung itu tanpa perlu banyak membuang 
waktu.  
 



Hal yang sama juga dialami oleh Elia. Yang membuatnya 
tetap teguh menghadapi Raja Ahab beserta nabi-nabi 
baalnya dan berdoa sampai tujuh kali meminta hujan 
dengan tidak meyerah adalah rhema Tuhan. Tuhan 
memerintahkan Elia untuk menjumpai Ahab karena Dia 
hendak menurunkan hujan (1 Raj. 18:1). Itulah rhema 
yang sungguh-sungguh dipegang oleh Elia, yang 
membuatnya tidak mundur sekalipun secara manusia, 
apa yang dihadapinya bukanlah hal yang mudah untuk 
dikalahkan. Tanpa rhema dari Tuhan, tidak mungkin ada 
kekuatan dahsyat, iman yang besar, dan penyertaan 
Tuhan yang sedemikian sempurna ada atas Elia. 
 
Tahun 2022 adalah sebuah perjalanan panjang. Secara 
manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa 
depan. Baik, buruk, tantangan, dan masalah bisa saja 
terjadi. Itu sebabnya kita perlu menjadikan firman 
Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan 
kita. Saat kita bisa menangkap rhema dari firman Tuhan, 
maka kita pasti akan dimampukan untuk tidak goyah, 
tetap bertahan, terus berakar, bahkan tetap berbuah 
karena ada kekuatan Tuhan yang mem-backup kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
KEKUATAN LUAR BIASA Tuhan berikan jika RHEMA 

TUHAN menjadi PEGANGAN kita. 



APLIKASI 
1. Pegangan apakah yang Anda miliki untuk Anda 

melewati tahun 2022 ini? 
2. Sejauh manakah Anda menganggap penting rhema 

Tuhan sebagai pegangan Anda dalam melewati 
tahun ini? 

3. Mintalah rhema dari Tuhan, terima, tuliskan dan 
mintalah kekuatan dari Tuhan untuk terus hidup 
dalamnya! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, Engkaulah sumber segalanya bagi kami. 
Kekuatan kami hanya ada dalam-Mu. Kami perlu 
Engkau ke mana pun kami melangkah. Kami perlu 
rhema-Mu untuk menuntun kami. Berbicaralah, ya 

Tuhan, karena kami tahu, tanpa rhema perkataan dari 
Engkau, kami akan tersesat dan tidak ada kekuatan 

dalam kami. Namun ketika kami berjalan dalam 
rhema-MU, maka kemenangan pasti akan kami alami. 
Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 7-9 

Yohanes 11:1-29 

 

 



05 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi 
air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, 
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang 
daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun 
kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 

Setelah sekian tahun Ella mengikut Yesus dengan 
sungguh-sungguh, ia merasa belum ada suatu 
terobosan besar dalam hidupnya. Ia masih tetap 
bergumul dengan ekonominya, masih memperjuangkan 
keselamatan keluarganya, ada kalanya ia pun masih 
kecewa dan bersungut-sungut. Pendeknya, Ella merasa 
hidupnya belum memberikan kontribusi yang berarti 
bagi Tuhan. Namun, meski Ella merasa demikian, 
teman-teman dan keluarganya berpendapat sebaliknya. 
Tanpa ia sadari, ternyata hidupnya telah memberi 
dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kekuatan Ella 
dalam menghadapi tantangan, sukacita yang selalu ada 
padanya, serta karya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan 
atas hidupnya, ternyata diperhatikan dan menjadi 
motivasi bagi mereka.  
 



Kita mungkin pernah merasa seperti Ella. Kita merasa 
tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita 
setelah mengikut Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, 
rhema demi rhema kita aminkan dan percayai, tetapi 
tetap saja keadaan tidak jauh berbeda. Sebelum kita 
berputus asa dan ingin menyerah saja, ingatlah, selama 
kita mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah 
tidak berbuah. Wajar jika kita belum menyadarinya, 
sebab buah memang tidak dinikmati oleh pohonnya, 
tetapi oleh orang lain.  
 
Seperti rhema gereja kita tahun ini, yakni tahun berakar 
dan berbuah lebat, percaya serta imani bahwa apa yang 
telah kita tanam selama ini, pada akhirnya akan berakar 
semakin kuat lalu berbuah semakin lebat oleh 
pertolongan Roh Kudus. Jika kita renungkan, melewati 
pandemi selama dua tahun ini Tuhan tidak membiarkan 
kita jatuh tergeletak. Sebaliknya, kita justru tetap bisa 
berbuah melalui pelayanan kita, kasih kita pada sesama, 
dan juga kesaksian kita. Di tahun 2022 ini, jika kita terus 
dan semakin mengandalkan Tuhan, kita akan melihat 
bagaimana Tuhan akan menjadikan hidup kita semakin 
produktif dan berbuah sangat lebat bagi Kerajaan Allah. 
(PF) 
 
RENUNGAN 
Percaya dan imani bahwa tahun 2022 adalah TAHUN 
BERAKAR dan BERBUAH LEBAT bagi kita. 



APLIKASI 
1. Apa makna berakar dan berbuah lebat bagi Anda? 
2. Menurut Anda, sudahkah hidup Anda berakar dan 

berbuah lebat? Mengapa demikian? 
3. Apa respons nyata Anda untuk percaya dan 

mengimani bahwa tahun 2022 adalah tahun 
berakar dan berbuah lebat bagi Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami sangat percaya tidak ada hal yang 
sia-sia dalam mengandalkan Engkau. Kami mungkin 
belum melihat, tetapi kami imani akar kami semakin 
dalam di dalam Engkau dan kami akan menghasilkan 
buah yang semakin lebat bagi kemuliaan nama-Mu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 10-12 
Yohanes 11:30-57 

 
 
 
 
 



05 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
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RENUNGAN 
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BERAKAR dan BERBUAH LEBAT bagi kita. 



APLIKASI 
1. Apa makna berakar dan berbuah lebat bagi Anda? 
2. Menurut Anda, sudahkah hidup Anda berakar dan 

berbuah lebat? Mengapa demikian? 
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Yohanes 11:30-57 

 
 
 
 
 



07 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SIKAP HATI YANG BENAR SAAT TEKANAN MENYERBU 

BERKALI LIPAT 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu 
alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan 
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia 
akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga 
kamu dapat menanggungnya. 
 
Hidup dalam kenyamanan dan memiliki harta yang 
banyak membuat hidup Ayub baik-baik saja. Namun, 
suatu kali Tuhan mengizinkan sosok yang dikenal saleh, 
jujur, dan takut akan Tuhan itu dicobai. Bukan hanya 
satu atau dua kali, tetapi Ayub diserbu masalah 
bertubi-tubi. Diawali dengan ternaknya yang tiba-tiba 
tersambar petir, disusul dengan kabar anak-anaknya 
yang meninggal dunia. Tak berhenti di situ, ia juga 
mengalami sakit parah. Sehingga istrinya sendiri 
menyuruhnya untuk menyangkali imannya dan teman-
teman terdekatnya mulai menghakiminya. Ternyata, 
sesaleh apa pun kehidupan seseorang, ia masih bisa 
tertimpa berbagai pencobaan. 



Di tengah keterpurukan dan penderitaan yang 
dialaminya saat itu, Ayub memilih untuk mencari 
Tuhan dan semakin mendekat kepada-Nya. Tak peduli 
penderitaan, masalah, dan ujian yang dihadapi Ayub, ia 
tetap memiliki sikap hati yang benar. Hingga akhirnya 
Tuhan memulihkan hidup Ayub satu per satu. 
Ternaknya Tuhan kembalikan dua kali lipat, anak-
anaknya Tuhan berikan kembali, bahkan tidak ada yang 
secantik anak-anak Ayub kala itu. Kesehatan Ayub pun 
dipulihkan dan Tuhan juga masih memberikan 
kesempatan Ayub hidup 140 tahun lagi. 
 
Ya, masalah, tekanan hidup, ataupun ujian adalah hal-
hal yang tidak bisa kita hindarkan selama kita masih 
hidup di dunia ini. Terkadang, apa yang terjadi 
membuat kita merasa terjebak dalam penderitaan 
yang berat dan seolah-olah tidak sanggup 
menghadapinya, sehingga kita ingin melarikan diri dari 
keadaan buruk yang kita alami. Namun, apa pun yang 
terjadi, jangan pernah lari dan menghindar dari Tuhan. 
Selalu andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan dan 
tekanan hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan atas 
apa yang terjadi, tetapi teruslah berakar dan berbuah 
dalam-Nya. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan 
dan memberikan jalan keluar yang terbaik pada kita. 
(LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Miliki sikap hati yang benar meski kita merasa 
TEKANAN yang menyerbu kita BERKALI-KALI LIPAT 
lebih besar dari kekuatan yang kita miliki. 
 
APLIKASI 
1. Apakah respons Anda saat tekanan menyerbu 

Anda berkali-kali?  
2. Mengapa Anda harus memiliki sikap hati yang 

benar saat tekanan menyerbu Anda? 
3. Bagaimana cara Anda agar bisa memiliki hati yang 

benar ketika tekanan dan masalah Anda alami? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau mengizinkan 
kami mengalami masalah dan tekanan dalam hidup ini. 
Kami mau tetap memiliki sikap hati yang benar walau 

rasanya sukar. Kami percaya, saat kami andalkan 
Engkau, mujizat pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 15-16 
Yohanes 12-27-50 

 



08 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
SENANTIASA MENGANDALKAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang 
baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah 
memelihara iman. 
 
Konsep tabur tuai di Alkitab sering kali diumpamakan 
seperti petani yang menabur benih dan secara konsisten 
mengerjakan lahannya sampai berbuah. Ia yakin 
walaupun tidak secara instan akan memanen hasil, 
tetapi suatu saat benih tersebut pasti akan berbuah. 
Demikian pula saat kita menaruh iman kita kepada 
Tuhan Yesus. Seperti petani menabur benih, bila kita 
dengan setia dan konsisten terus berjalan dalam iman 
sampai akhir, suatu saat kita pun akan mengalami 
kemuliaan Tuhan. 
 
Kita pun bisa belajar dari kisah raja Asa dan Daud. Sejak 
masa muda dan awal pemerintahannya, Asa begitu 
mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, ia diberkati dan 
diberikan keamanan. Namun setelah menikmati 
kenyamanan yang panjang, ia lupa mengandalkan 
Tuhan seperti dahulu kala dan malah meminta bantuan 
pada raja bangsa lain. Bahkan ketika Tuhan izinkan ia 



mengalami sakit, bukannya kembali mengandalkan 
Tuhan, ia malah berharap dan mengandalkan tabib-
tabib kerajaan yang pintar. Namun semuanya gagal, 
karena dua tahun kemudian, di pemerintahannya yang 
ke 41, ia meninggal dunia. Hal yang sebaliknya dialami 
raja Daud. Karena ia mengandalkan Tuhan sampai akhir, 
maka air hidup yang dari Tuhan terus menyegarkan dan 
membuat hidupnya berbuah lebat. Bahkan sampai akhir 
hidupnya, Daud ada dalam kemuliaan Allah yang luar 
biasa. 
 
Itu sebabnya, mari kita andalkan Tuhan sampai akhir! 
Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan 
kekurangan air hidup dari Tuhan. Kita akan berakar dan 
berbuah lebat serta tetap bertahan dalam segala 
keadaan. Bahkan apa pun yang kita kerjakan akan 
dibuat Tuhan berhasil! 
 
 
RENUNGAN 
Apa pun yang kita alami dan hadapi, TETAPLAH 
ANDALKAN TUHAN SAMPAI AKHIR. 

 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang menjadi penghalang Anda untuk terus 

mengandalkan Tuhan sampai akhir? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus mengandalkan 

Tuhan sampai akhir? 
3. Apa yang perlu kita lakukan agar senantiasa 

mengandalkan Tuhan sampai akhir? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, urapi hati kami agar tidak menyimpang dan 

selalu berada dalam rencana Tuhan. Kami rindu 
sepanjang hidup kami senantiasa mengandalkan 

Engkau sampai akhir. Karena kami percaya, tanpa 
Engkau, kami tidak sanggup melewati hari-hari kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 17-18 
Yohanes 13:1-20 



09 JANJUARI 2022 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MENGANDALKAN TUHAN DALAM SEGALA KEADAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 2:7 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan 
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh 
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan 
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 

Bagi tumbuhan, akar dan batang memiliki fungsi yang 
sangat penting. Akar memiliki fungsi untuk memperkuat 
berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral 
dari dalam tanah, serta untuk menyimpan cadangan 
makanan. Sementara batang memiliki fungsi sebagai 
penopang dan tempat bersandarnya daun, bunga, dan 
buah. Juga untuk mengangkut air dan mineral dari akar 
menuju daun, serta untuk mengangkut  zat-zat 
makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Maka, 
semakin kuat akarnya, semakin kokoh pula batang suatu 
tumbuhan, serta daun dan buahnya pun akan semakin 
lebat.  
 
Seperti tumbuhan yang tidak akan tumbuh baik tanpa 
akar dan batang yang baik, kehidupan kita pun tidak 
akan berjalan baik tanpa mengakar dan bersandar pada 



Tuhan. Banyak manusia yang hanya mengandalkan 
kekuatan jasmani dan akhirnya berakhir dalam 
kegagalan. Itu sebabnya, perlu kita sadari bahwa kita 
pun memerlukan Penopang yang baik bagi kehidupan 
kita. Penopang itu adalah Tuhan Yesus, satu-satunya 
Penolong dalam kesusahan dan sumber berkat yang 
melimpah. 
 
Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita tidak 
akan layu. Apa pun yang terjadi, kita akan berakar, 
bertumbuh, dan tetap berbuah, bahkan semakin lebat 
lagi. Karena saat kita mengandalkan Tuhan, Dialah yang 
memampukan kita cakap menanggung segala perkara! 
Tuhan sendiri yang akan membawa kita from glory to 
glory! Amen. 
 
 
RENUNGAN 
Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan BERAKAR, 
BERTUMBUH, dan BERTAHAN dalam segala keadaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah beban berat yang Anda alami di tahun 2021 

yang lalu? Jika ada, apakah itu? 
2. Bagaimana respons Anda selama ini dalam 

menghadapi masalah tersebut? Sudahkah Anda 
mengandalkan Tuhan? 

3. Apa komitmen Anda untuk selalu berakar dan 
bertumbuh serta selalu mengandalkan Tuhan di 
tahun 2022 ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, kami bersyukur atas pernyertaan-Mu di 
sepanjang tahun 2021 yang telah kami lalui. Ampuni 
kami, ya Tuhan, jika kami belum sepenuhnya berakar 

dan bertumbuh serta mengandalkan-Mu dalam 
kehidupan kami. Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi 
yang selalu bertahan dalam-Mu, sehingga kami layak 

menerima kemenangan di tahun 2022 ini.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 19-20 
Yohanes 13:21-38 


