17 JANUARI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
MENJADI LADANG ALLAH
RHEMA HARI INI
1 Korintus 3:9 Karena kami adalah kawan sekerja Allah;
kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Gersang, tandus, dan mandul. Tak ada yang ingin
mewarisi ladang tua keluarga Lee. Pada masa
keemasannya, ladang tersebut memang sempat
menjadi asal muasal kekayaan dan kebesaran keluarga
mereka. Namun, seperti kena kutuk, entah sudah
berapa generasi belakangan, ladang tersebut tidak lagi
menumbuhkan apa-apa. Sekarang, giliran Lee An muda
yang mewarisinya. Seluruh keluarga Lee mengasihani
suramnya masa depan An sekaligus bersyukur bukan
mereka yang harus mengurusi ladang itu.
Meski demikian, Lee An berangkat dengan semangat ke
ladangnya. Dengan mata kepala sendiri, ia memastikan
betapa tandus dan berantakannya keadaan ladang
tersebut. Namun dengan tersenyum lebar ia berkata,
“Hai, Ladang, kau bukan tanah terkutuk, tapi
kebanggaan dan pusaka keluarga besar Lee. Sekarang
kau boleh saja mandul, tapi aku bisa melihat betapa
meriahnya kehidupan di atasmu nanti.” Dari saat itu, An

mulai bekerja. Ia menggarap ladangnya, mengeluarkan
batu-batu dari tanah, memupuki, dan mengairinya.
Walau berkali-kali usahanya gagal, ia tidak putus asa. Ia
berkonsultasi dengan para ahli pertanian dan
perkebunan, serta menggunakan teknologi terbaru.
Bertahun-tahun kemudian, kerja keras An akhirnya
membuahkan hasil. Ladangnya mengeluarkan hasil
berlimpah. Bukan hanya satu jenis tanaman seperti
dahulu kala, tetapi juga berbagai macam jenis buahbuahan!
Seperti ladang di atas, di suatu titik hidup kita, ada
kalanya kegagalan dan penilaian orang lain membuat
kita kehilangan keberhargaan diri. Kita pun mulai
memandang buruk diri sendiri dan kehilangan
keberanian untuk melakukan sesuatu. Namun, sebagai
pemilik hidup kita, Tuhan melihat kita dengan cara yang
berbeda. Sebagai Pemilik Ladang yang baik, Dia pun
tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Kegagalan
ataupun kemunduran adalah bukti betapa kita
membutuhkan Tuhan dan penanda bahwa kita perlu
berusaha lagi dengan cara yang berbeda. Dengan caraNya Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan dan turuti
apa yang Dia inginkan dari kita. Bagaimanapun, kita
tidak bisa menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan
kalau tidak berakar dalam-Nya. Inilah rahasia
kelimpahan itu. (MV.L)

RENUNGAN
Hidup kita adalah LADANG ALLAH.
APLIKASI
1. Apakah yang dimaksud dengan ladang Allah?
2. Mengapa hidup kita adalah ladang Allah?
3. Bagaimana kita bisa menjadi ladang Allah yang
baik?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami
belum bisa menjadi ladang-Mu yang baik. Pulihkan
kami Tuhan dan tuntun kami untuk melakukan apa
yang Engkau ingin kami lakukan. Biarlah melalui hidup
kami, kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis
bagi Kerajaan-Mu dan membawa kemuliaan bagi
nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 1-2
Yohanes 19: 23-42

18 JANUARI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KEMAMPUAN MELIHAT DIRI SEBAGAIMANA TUHAN
MELIHAT KITA
RHEMA HARI INI
Yesaya 43:4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku
dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku
memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsabangsa sebagai ganti nyawamu.
Bagi sebagian besar orang, tanah adalah sesuatu yang
tidak menarik, tidak bergerak, dan seolah hanya benda
mati yang kotor dan tidak berguna. Banyak orangtua
yang akan memarahi anaknya jika mereka bermain
dengan tanah. Namun, pernahkah kita berpikir tentang
rumput yang tiba-tiba saja muncul di halaman kita
ataupun tanaman yang tumbuh di tempat gersang?
Meski tanah terlihat begitu biasa dan tidak pernah
mendapat perhatian lebih dari kita, tetapi tanah
sebenarnya menyimpan potensi yang sangat luar biasa,
yaitu menumbuhkan segala macam tanaman (Kej. 1:12).
Seorang motivator berkata, “Salah satu tragedi besar
dalam hidup seseorang adalah ketika ia tidak bisa
melihat potensi yang ada di dalam dirinya.” Sesuatu
yang sudah di depan mata, menjadi tidak bermanfaat

karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan kita untuk
melihatnya. Kegagalan, penolakan, perasaan tidak
berdaya dan tidak dicintai, dapat membuat seseorang
merasa hidupnya sangat tidak berguna serta tidak ada
harganya sama sekali. Tidak mengherankan jika banyak
orang yang tidak menjadi seperti yang seharusnya ia
bisa menjadi.
Ketahuilah bahwa demi untuk menyelamatkan kita,
Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, telah menebus kita
dengan darah yang sangat mahal, bahkan dengan
nyawa-Nya sendiri. Semua itu karena Dia begitu
mengasihi kita dan melihat betapa berharga dan
mulianya hidup kita. Saat kita menyadarinya, maka kita
akan bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga
dan penuh dengan potensi luar biasa. Yang ketika kita
gali, kita akan menemukan rahasia kelimpahan,
sehingga hidup kita akan sukses dan berbuah lebat. (PF)

RENUNGAN
Tuhan melihat kita BERHARGA dan MULIA di mata-Nya.

APLIKASI
1. Seperti apakah Anda memandang diri Anda saat
ini?
2. Apakah yang membuat Anda merasa demikian?
3. Apa pengaruhnya dalam kehidupan Anda setelah
mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda
dan melihat Anda sebagai pribadi yang berharga
dan mulia?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, berilah kami urapan untuk dapat
melihat diri kami yang sebenarnya. Supaya kami dapat
melihat betapa luar biasanya potensi yang telah Kau
anugerahkan pada kami. Kami rindu hidup kami
menghasilkan buah-buah yang berkenan,
menyenangkan, dan memuliakan nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 3-5
Yohanes 20

19 JANUARI 2022
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KUNCI UNTUK BERBUAH LEBAT
RHEMA HARI INI
Yohanes 15:2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak
berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang
berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak
berbuah.
Suatu hal yang menarik tentang tanaman anggur ialah
sukarnya untuk memperoleh buah anggur yang cocok
untuk dibuat minuman. Hanya daerah tertentu yang
bisa menghasilkan buah anggur yang memadai. Salah
satunya Australia, sebagai negara penghasil minuman
anggur yang termasuk dalam sepuluh besar di dunia.
Perkebunan anggur juga membutuhkan pemeliharaan
yang baik; misalnya, para petani harus rajin memotong
ranting-ranting yang layu atau tidak sehat agar pohon
anggur bisa subur serta berbuah banyak.
Dengan adanya ranting pohon anggur yang tidak
berbuah, pohon anggur akan terhalang untuk bisa
menghasilkan buah yang lebih banyak. Pada hakikatnya,
ranting yang tidak berbuah adalah seperti benalu yang
hanya menyerap sari makanan dari pokok anggur, dan

membuat seluruh pohon serta ranting-ranting yang lain
menjadi kurang sehat.
Seperti itulah, orang-orang Kristen yang hanya mau
menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau mengubah
hidupnya untuk bisa memuliakan Tuhan dan menolong
sesama. Mereka adalah ranting-ranting yang akan
dipotong dari pokok anggur karena tidak berguna untuk
Kerajaan Allah. Ranting-ranting adalah gambaran
potensi dan talenta dalam hidup kita, jika ranting kita
tidak berbuah maka akan menghalangi pertumbuhan
pohon anggur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk
mengembangkan potensi dan talenta yang sudah Tuhan
berikan, sehingga hidup kita bisa berbuah lebat.
RENUNGAN
Kembangkanlah POTENSI dan TALENTA yang telah
Tuhan berikan sehingga kita bisa BERBUAH LEBAT.
APLIKASI
1. Sudahkah kita mengembangan potensi dan talenta
yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita selama
ini?
2. Mengapa penting bagi kita untuk hidup berbuah
lebat?
3. Bagaimana cara agar hidup kita dapat berbuah
lebat sesuai dengan kehendak Tuhan?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk potensi dan talenta
yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak mau
menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam
hidup kami. Ajar kami untuk mengembangkannya,
sehingga hidup kami berbuah lebat bagi Kerajaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 6-8
Yohanes 21
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MENJADI MILIK KRISTUS SEPENUHNYA
RHEMA HARI INI
Filipi 1:21-22a Karena bagiku hidup adalah Kristus dan
mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di
dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Suatu kali, ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke
Yerusalem, ia berjumpa dengan sepuluh orang yang
sakit kusta. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu
pun menyembuhkan mereka dan meminta mereka
untuk menjumpai para imam. Dapat kita bayangkan
bagaimana sukacita dan rasa syukur yang mereka
rasakan. Namun Alkitab mencatat, dari kesepuluh orang
yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali
kepada Yesus. Sampai-sampai Yesus pun bertanya,
kemana yang sembilan lainnya. Tidak adakah dari
mereka selain yang satu itu yang kembali untuk
memuliakan Allah? (Luk. 17:11-18).
Mungkin kita pun bertanya-tanya dan menyayangkan
kesembilan orang yang tidak kembali kepada Yesus.
Bukankah sudah sepantasnya mereka kembali untuk
memuliakan Allah, karena hidup mereka sudah
diselamatkan? Namun, sadarkah kita bahwa sering kali

kita juga melakukan hal yang sama seperti kesembilan
orang itu. Kita sudah diselamatkan. Kita yang
seharusnya binasa, tetapi diberikan kehidupan yang
penuh anugerah seperti sekarang ini, tetapi tak jarang
kita pun melupakan Tuhan.
Kita harus ingat bahwa hidup kita ini sesungguhnya
sudah menjadi milik Tuhan sejak Dia mati bagi kita di
kayu salib. Sama seperti Rasul Paulus yang berani
berkata bahwa hidupnya adalah milik Kristus sejak ia
menerima keselamatan dari-Nya. Sikap hati Rasul
Paulus inilah yang menyentuh hati Tuhan, sebab ia
sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya bagi
kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, jika sikap hati
seperti itu kita miliki, Tuhan akan membukakan rahasia
kelimpahan atas hidup kita dan kita akan melihat
bagaimana hidup kita akan jauh lebih punya makna,
punya tujuan, berbuah lebat, serta yang pasti,
kemuliaan Tuhan akan sangat nyata dalam hidup kita.
Haleluya!

RENUNGAN
Hidup kita ini adalah MILIK Tuhan dan UNTUK
KEMULIAAN Tuhan.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda sepenuhnya menyerahkan
kepemilikan hidup Anda menjadi milik Yesus?
Mengapa demikian?
2. Aspek apa yang paling sukar untuk Anda serahkah
menjadi milik Yesus? Kendala apa yang Anda
hadapi?
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk
memberikan kendali dan kepemilikan hidup Anda
menjadi milik Tuhan? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menebus
hidup kami. Kami yang seharusnya binasa, kini beroleh
kehidupan yang baru. Ini komitmen kami, ya Tuhan,
untuk menyerahkan kepemilikan hidup kami menjadi
kepunyaan-Mu. Berkuasalah dan jadilah yang utama
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 9-10
Kisah Para Rasul 1
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENJADIKAN TUHAN SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
KEHIDUPAN
RHEMA HARI INI
Matius 22:37-38 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dilahirkan di Prusisa, yang sekarang adalah Jerman,
pada tahun 1805, George Muller menghabiskan masa
mudanya dengan tidak mengenal Tuhan dan
melakukan banyak dosa. Namun, kehidupannya
berubah setelah usia 20 tahun, ketika ia mengikuti
suatu persekutuan doa. Muller mulai menyerahkan
seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kehormatan,
kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental,
semuanya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus.
Muller menjadi sangat mencintai firman Tuhan dan
Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupnya.
Beberapa waktu kemudian, Muller pindah ke Inggris. Di
sana ia menjadi seorang pendeta di sebuah gereja
kecil. Muller dan istrinya memakai rumahnya untuk
menghidupi 30 anak perempuan yatim piatu. Saat itu,

ia memimpikan bisa membangun sebuah gedung
terpisah yang bisa menampung 300 anak. Pada tahun
1849, impian Muller menjadi kenyataan. Panti Asuhan
Ashley Down berhasil didirikan tanpa meminta
bantuan keuangan pada siapa pun dan ia tidak pernah
berhutang. Dalam buku hariannya, ia menulis,
“Segenap hidup saya akan dipakai untuk melayani
Tuhan yang hidup.” Hingga pada akhirnya, George
Muller dikenal dunia sebagai “Bapa Yatim Piatu”.
Setiap orang memiliki tantangan hidup yang berbedabeda, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, keluarga,
maupun pelayanan. Jikalau kita tidak mengandalkan
Tuhan, kita bisa terjatuh dan keliru dalam mengambil
langkah. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk
membuat prioritas yang benar dalam hidup. Hari boleh
berlalu, tahun boleh berganti, tetapi prioritas
kehidupan kita janganlah berganti. Jadikanlah Tuhan
Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saat
kita menjadikan Tuhan yang utama dan terutama di
dalam hidup, kita akan semakin berakar kuat dan
berbuah lebat, bahkan berkat berkelimpahan akan
Tuhan berikan. (LEW)
RENUNGAN
Jadikanlah Tuhan sebagai PRIORITAS UTAMA dalam
kehidupan kita.

APLIKASI
1. Apakah Anda sudah menjadikan Tuhan sebagai
prioritas utama dalam kehidupan Anda? Jika sudah
atau belum, mengapa?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan harus menjadi
prioritas kehidupan Anda?
3. Bagaimana cara Anda agar bisa menjadikan Tuhan
sebagai prioritas kehidupan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru dengan visi
baru, kami rindu untuk selalu menjadikan Engkau
sebagai prioritas hidup kami. Mampukanlah kami
untuk selalu menempatkan Engkau sebagai urutan
pertama dari segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Nehemia 1-3
Kisah Para Rasul 2:1-21
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
RAHASIA UNTUK BISA MENUAI BESAR
RHEMA HARI INI
Mazmur 126:5 Orang-orang yang menabur dengan
mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersoraksorai.
Sesaat setelah Booker T. Washington menjadi kepala di
Tuskegee Institute di Alabama, ia berjalan melewati
rumah keluarga kaya. Nyonya rumah itu mengira
Washington adalah salah satu pekerja kebun yang
dipekerjakan suaminya, dan bertanya apakah
Washington mau membantunya membelah kayu.
Profesor Washington tersenyum, mengangguk, melepas
jasnya, dan mulai membelah kayu. Ketika ia memanggul
kayu ke dalam dapur rumah itu, salah satu pelayan di
rumah itu mengenalinya dan berlari memberitahukan
majikannya.
Pagi berikutnya, nyonya rumah itu muncul di kantor
Washington untuk meminta maaf dan berkata, "Saya
tidak tahu andalah yang saya suruh bekerja."
Washington menjawab dengan murah hati, "Tidak apaapa, Nyonya. Saya senang memberi pertolongan kepada

teman-teman saya." Wanita itu tertegun dengan
jawaban Washington. Ia memutuskan memberikan
sumbangan dana yang besar ke institut itu, dan
membujuk banyak kenalannya untuk melakukan hal
yang sama. Luar biasa! Washington berhasil
menghimpun dana yang sangat besar hanya dengan
membelah kayu.
Berapa banyak orang yang ingin menuai tanpa
menabur? Berapa banyak orang datang kepada Tuhan
hanya untuk meminta berkat? Padahal, Tuhan berjanji
akan memberkati kita dengan mencurahkan air hujan
pada benih taburan kita. Ketika kita menabur, Tuhan
menurunkan hujan dan muncullah tuaian yang
melimpah. Oleh karena itu, mulailah menabur, bukan
hanya mengerjakan ladang, sehingga kita akan menuai
kelimpahan yang besar. Sebab hanya dengan menabur,
bahkan taburan yang banyak, maka terobosan besar
akan terjadi. Hujan anugerah Tuhan tercurah dan
kelimpahan terjadi.

RENUNGAN
Tidak hanya MENGERJAKAN LADANG, tetapi mulailah
MENABUR juga sehingga kita bisa MENUAI.

APLIKASI
1. Apa perbedaan yang Anda rasakan ketika Anda
mulai menabur dalam hidup Anda dan ketika tidak?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita
menabur terlebih dahulu agar kia bisa menuai?
3. Langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan
agar bisa menuai kelimpahan yang besar?
Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu
hari ini, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Ajar
kami agar dapat konsisten menabur di sepanjang hidup
kami. Sehingga tuaian besar terjadi dalam hidup kami,
dan nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan
melalui hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Nehemia 4-6
Kisah Para Rasul 2:22-47
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
RAHASIA KELIMPAHAN
RHEMA HARI INI
2 Korintus 9:6 Camkanlah ini: Orang yang menabur
sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang
menabur banyak, akan menuai banyak juga.
Sesederhana menyiapkan wadah untuk menampung air
saat hujan turun, itulah konsep tabur tuai dalam Alkitab.
Saat kita hanya menyediakan satu ember, kita akan
mendapat seember air. Bila kita menyiapkan sebuah
kolam, kita pun akan mendapatkan air sekolam penuh.
Demikian pula dalam perjalanan hidup kita mengikut
Yesus, seberapa besar kita menabur segala sumber daya
yang kita miliki sebagai benih, maka sebesar itu pula
tuaian yang akan kita terima.
Tahukah Anda apa yang membuat orang Mesir pada
zaman Yusuf, yang awalnya jatuh melarat sampai
kehilangan segalanya, bisa bangkit dari keterpurukan
dan kemudian mengalami kelimpahan kembali? Itu
karena di titik terendah dalam hidup mereka, mereka
mulai menabur! Tadinya mereka selalu minta gandum
untuk dimakan dari Yusuf, dan mereka semakin
terjerumus dalam kesulitan dan kekurangan. Namun

sekarang mereka mengubah permintaannya: mereka
minta benih untuk ditabur dari Yusuf (Kej. 47:15-19}.
Begitu mereka menabur, Tuhan memberi hujan, dan
muncul tuaian yang melimpah. Inilah yang jadi game
changer. Mereka yang sudah tidak mempunyai apa-apa
itu, sekarang mengalami pemulihan, dan diberkati
secara luar biasa.
Sering kali kita banyak datang kepada Tuhan dan minta
berkat, hanya sedikit orang yang tahu rahasia
kelimpahan yang luar biasa ini: Meminta benih kepada
Tuhan agar bisa menabur! Mengapa? Sebab taburan
itulah yang akan menarik hujan anugerah dari Tuhan,
yang akan menimbulkan tuaian kelimpahan terjadi.
Tanpa menabur, kita hanya akan mempertahankan yang
sudah ada, atau bahkan berkurang. Hanya melalui
menabur, bahkan menabur yang banyak, maka
terobosan besar bisa terjadi, hujan anugerah Tuhan
tercurah, dan kelimpahan tercurah!

RENUNGAN
Hanya dengan MENABUR BANYAK maka kita bisa
MENUAI BANYAK.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda berdoa kepada Tuhan untuk
meminta benih bukan berkat? Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, mengapa benih yang kita tabur
menentukan tuaian kita?
3. Apa komitmen Anda agar Anda dapat menuai
banyak?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami berdoa untuk benih yang daripada-Mu
untuk dapat kami taburkan sebagai benih profetik. Beri
kami hati sebagai penabur dan dengan terus setia
sampai mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Nehemia 7-9
Kisah Para Rasul 3

