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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

MENJADI ORANG KRISTEN YANG BERAKAR KUAT 
DALAM TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 2:6-7 Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan 
kita. karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. 
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. 
 
Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. 
Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan 
teguh dan tidak tumbang diterjang angin. Namun bila 
akarnya tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan 
mudah. Selain itu, salah satu tugas akar adalah mencari 
makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat 
mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya, 
bila kita memotong batang suatu pohon, pohon 
tersebut masih dapat hidup terus, tetapi kalau kita 
memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. 
 
Lalu, apakah fungsi akar rohani dalam kehidupan kita? 
Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang 



membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai 
alat penghisap “nutrisi” dari Kristus ke dalam hidup kita. 
Ketika kita mau berakar dalam Kristus, kita sedang 
menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan 
dan bukan sebaliknya. Kita butuh energi firman supaya 
kita bisa menjadi mercusuar iman, mengubah diri, dan 
mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Semua itu 
hanya bisa terjadi ketika kita berakar ke dalam firman 
Tuhan. 
 
Seperti pohon-pohon tertentu yang akarnya terus 
bertumbuh dan menjalar ke bawah untuk menguatkan 
fondasinya sehingga pohon itu bisa berdiri kuat, kita 
sebagai orang Kristen juga harus memiliki akar iman 
yang kuat dan tidak cepat mengeluh. Energi firman 
sudah diberikan untuk kita, maka kita harus 
membangun akar yang menerobos. Jika kita berakar 
kuat dalam Kristus, maka kita akan berdiri teguh dan 
tidak mudah dijatuhkan oleh badai kehidupan. Justru 
dalam badai sekalipun, kita tetap bisa berbuah lebat 
untuk Kerajaan Allah. 
 
RENUNGAN 
Jadilah orang KRISTEN yang BERAKAR. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan orang Kristen yang 

berakar?  



2. Mengapa kita perlu menjadi orang Kristen yang 
berakar? 

3. Bagaimana Anda bisa menjadi orang Kristen yang 
berakar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ajari kami dan tuntun kami untuk 
menjadi pengikut-Mu yang berakar kuat dalam-Mu. 
Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang tetap 

berdiri teguh dalam badai sekalipun dan menghasilkan 
buah yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 10-11 

Kisah Para Rasul 4:1-21 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

SEMAKIN BERAKAR KUAT DALAM TUHAN 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:16-17 Aku berdoa supaya Ia, menurut 
kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan 
meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, 
sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu 
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 
 
Akar Papan, atau disebut juga dengan Banir, adalah akar 
yang menjorok dan menonjol ke luar menyerupai 
dinding penopang pohon pada bagian pangkalnya. Banir 
dapat dijumpai di hutan tropika yang tanahnya rendah 
nutrisi. Bentuknya yang pipih seperti papan itu dapat 
mencapai tinggi 4 meter. Bagian dari pohon yang 
mengakar kuat tersebut membuat pohon lebih kokoh. 
Jangkauannya yang luas memudahkan untuk 
mendapatkan sumber air di hutan. Makin besar dan 
makin tua pohonnya, makin besar pula akar papannya.  
 
Jika akar membutuhkan air untuk hidup, maka sumber 
kehidupan rohani kita adalah air kehidupan, yaitu Tuhan 
Yesus. Semakin kita berakar di dalam-Nya, semakin kita 
akan menjadi kuat. Rasul Paulus mengingatkan, 



hendaklah hidup kita tetap di dalam Tuhan dan berakar. 
Makin hari kita mengikuti Tuhan, harusnya akar kita di 
dalam Tuhan makin dalam dan makin kuat. Seperti Rasul 
Paulus yang setelah bertobat dan lahir baru, ia mulai 
mengambil langkah nyata dan memperdalam imannya 
dalam Tuhan. Ia mulai melayani, bersaksi, dan 
memberitakan Injil. Itu semua membuat akar imannya 
bertumbuh makin dalam, makin besar, dan makin kuat. 
 
Untuk menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, sejatinya 
kita sangat membutuhkan stamina rohani yang kuat. 
Kesulitan dan masalah boleh tetap ada, dan mungkin 
bertambah besar. Namun selama kita berakar kuat 
dalam Kristus, kita akan selalu muncul sebagai 
pemenangnya. Segala tantangan dan rintangan akan 
dengan mudah kita lalui. Bahkan Tuhan akan membawa 
kita pada level yang lebih tinggi lagi. 
 
RENUNGAN 
SEMAKIN LAMA kita mengikut Tuhan, seharusnya akar 
kita SEMAKIN BERTAMBAH KUAT.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah hidup Anda berakar kuat dan bertambah 

kuat dalam Tuhan selama ini? Mengapa demikian? 
2. Apa pentingnya memiliki akar kehidupan yang 

semakin bertambah kuat dalam Tuhan? 



3. Sebutkan langkah apa yang akan Anda ambil agar 
akar hidup kita semakin bertambah kuat? Tuliskanlah. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu memiliki akar kehidupan 

yang senantiasa semakin bertambah kuat di dalam-
Mu. Sehingga kami dapat melalui segala perkara 

dengan tetap mengucap syukur dan penuh sukacita. 
Biarlah melalui hidup kami, nama-Mu semakin 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 12-13 
Kisah Para Rasul 22:23-47 

 
 
 
 
 



26 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI UNTUK BERAKAR KUAT DI DALAM TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Timotius 4:13-15 Sementara itu, sampai aku datang 
bertekunlah dalam membaca Kitab-kitab Suci, dalam 
membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam 
mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah 
diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan 
penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah 
semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya 
kemajuanmu nyata kepada semua orang. 
 
Hanya selang dua bulan setelah Rino menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, ia mendaftarkan 
dirinya untuk ikut kelas SOM. Waktu itu Rino belum 
mempunyai seorang teman pun di gereja. Tidak ada 
yang mengajaknya ataupun menyuruhnya untuk masuk 
kelas tersebut. Kerinduan untuk membalas cinta kasih 
Tuhanlah yang menggerakkan Rino untuk aktif mencari 
informasi.  
 
Tidak seperti sekarang, kelas SOM yang Rino ikuti saat 
itu, memerlukan waktu hampir dua tahun untuk 
menyelesaikannya. Setiap Kamis malam, ia datang ke 
gereja. Tak terhitung berapa kali Rino kehujanan di 



musim hujan, atau berapa banyak acara dan kegiatan 
yang harus ia tunda untuk dapat mengikuti kelas. 
Namun hati yang terbakar, membuat segalanya jadi 
terasa ringan bagi Rino. Begitu pula dalam hidup 
kesehariannya. Rino yang mulai mengerti firman, 
belajar untuk hidup dalamnya. Ia menemukan bahwa 
untuk mengikut firman yang paling sederhana pun 
terkadang membutuhkan usaha dan perjuangan yang 
sangat berat. Namun sekali lagi, cintanya akan Tuhan, 
membuat Rino tak pernah jera ataupun menyerah 
untuk menghidupi firman Tuhan.  
 
Seperti kata pepatah, No Pain No Gain, semua usaha 
dan perjuangan kita dalam mengikut Tuhan tidak akan 
pernah berakhir sia-sia. Akar kita akan  bertumbuh 
semakin dalam, semakin besar, dan semakin 
kuat. Ketika kita kuat berakar dalam Kristus, meski badai 
besar menerpa, saat yang lain bertumbangan, kita akan 
mampu tetap tegak berdiri bahkan terus menghasilkan 
buah di masa tersulit sekalipun. (PF) 
 
RENUNGAN 
Untuk BERAKAR KUAT di dalam Tuhan diperlukan 
sebuah USAHA dan PERJUANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah cara Anda menilai kekuatan akar 

Anda di dalam Tuhan? 



2. Usaha dan perjuangan apa saja yang telah Anda 
lakukan untuk bisa berakar dengan kuat dalam Tuhan? 

3. Menurut pengalaman Anda, apa kelebihan akar 
yang kuat dengan yang tidak dalam menghadapi 
tantangan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami rindu untuk semakin berakar kuat 
di dalam Engkau. Kami bersedia untuk terus berusaha 
dan berjuang, sebab kami tahu, buah-buah yang kami 

hasilkan adalah jauh lebih luar biasa dibandingkan 
dengan usaha dan perjuangan kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 1-2 

Kisah Para Rasul 5:1-21 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEKUATAN AKAR MENENTUKAN LEVEL KETAHANAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:24-25 "Setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di 
atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah 
banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu 
tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 
 
Di dunia ini ada ribuan jenis tanaman yang hidup dengan 
keunikannya masing-masing. Dalam keberagaman 
tumbuhan yang ada, pada setiap tanaman kita akan 
mendapati keindahannya tersendiri. Namun, di balik 
keindahan dan kegagahan tanaman atau pohon itu 
tumbuh, ada satu bagian yang tidak tampak tetapi 
sebenarnya berperan sangat besar bagi pertumbuhan 
tanaman. Meskipun bunga, buah, batang, dan daun 
adalah hal pertama yang akan dilihat, tetapi sebenarnya 
di bagian paling bawah yang tertutup tanah ada bagian 
yang berfungsi menyerap makanan dan menjadi 
penopang kekuatan tanaman. Itulah yang dinamakan 
akar. 
 



Keberadaannya memang tersembunyi dan tidak 
kelihatan, tetapi akar menjadi bagian yang vital bagi 
keberlangsungan hidup sebuah tanaman. Akar 
berfungsi untuk menyerap air dan unsur-unsur hara lain 
yang sangat penting bagi kehidupan serta pertumbuhan 
tanaman. Jika akar tercabut atau tidak kuat, tanaman 
akan mudah goyah dan pada akhirnya mati. Ketika akar 
tidak kuat, maka tanaman hanya bisa bertahan hidup 
sebentar. Sebaliknya, jika akar sebuah tanaman 
menjalar semakin dalam dan semakin kuat 
mencengkeram tanah, tanaman pun akan semakin kuat 
dan lebih tahan dengan terpaan angin bahkan badai 
yang melanda. 
 
Sama halnya dalam kehidupan manusia, kebanyakan 
orang hanya akan mengagumi apa yang kelihatan atau 
penampilan fisik. Akan tetapi, apa yang terlihat 
sebenarnya tidak bisa menjadi ukuran dan 
menunjukkan kekuatan seseorang. Justru yang tak 
terlihatlah yang menjadi dasar kekuatan seseorang. 
Akar kehidupanlah yang akan menentukan ketahanan 
kita. Akar iman yang kita bangun setiap hari itu akan 
menentukan ketika badai besar datang dalam hidup 
kita, apakah kita terhempas roboh, atau kita bisa tetap 
kokoh berdiri. Ketika akar hidup kita adalah firman 
Tuhan dan kita merenungkannya siang dan malam, 
maka kita akan tetap kuat menghadapi permasalahan-
permasalahan yang menerpa hidup kita. Oleh karena 



itu, bangunlah kehidupan rohani yang kuat, yaitu 
dengan berakar dalam Kristus. Saat akar kita semakin 
kuat, kita pun akan semakin kuat dan tahan uji 
menghadapi tantangan hidup ini. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kekuatan AKAR menentukan level KETAHANAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memiliki akar yang kuat dalam 

Tuhan? Jika belum, mengapa? 
2. Mengapa kekuatan akar menentukan level 

ketahanan Anda? 
3. Bagaimana cara Anda untuk memperkuat akar 

iman percaya Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, berikanlah kami akar yang kuat, sehingga 
dalam keadaan apa pun, kami tetap kuat dan kokoh 
berdiri. Kami percaya, saat kami selalu berakar kuat 
dalam-Mu, kami akan memiliki ketahanan uji yang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 3-5 
Kisah Para Rasul 5:22-42 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

MENJADI KUAT OLEH KASIH KARUNIA DARI TUHAN 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 2:1 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh 
kasih karunia dalam Kristus Yesus. 
 
Tentu kita pernah mendengar sebuah kisah tentang 
seorang anak kecil yang selamat dari gempa. Saat 
terjadi gempa, ia sedang ada di sekolah. Gedung 
tampat anak itu belajar runtuh dan ia bersama 
beberapa temannya terjebak di bawah reruntuhan itu. 
Namun anak itu tidak takut. Ia justru menyanyikan 
sebuah lagu dan mengatakan bahwa ayahnya pasti 
akan datang menolongnya. Waktu berlalu, teman-
temannya mulai ketakutan, tetapi anak ini tetap pada 
keyakinannya bahwa ayahnya pasti akan menolongnya. 
Benar saja, ayahnya yang mendengar suara nyanyian 
anaknya dari balik reruntuhan dengan sekuat tenaga 
menyingkirkan batu-batu itu, dan singkat cerita, 
anaknya pun selamat. 
 
Anak kecil itu begitu mengenal ayahnya. Ia sama sekali 
tidak ragu dan tetap bisa menjadi kuat saat ada 
masalah dan bahaya yang mengancam jiwanya. Bahkan 



teman-temannya yang ketakutan pun tidak bisa 
menggoyahkan keyakinannya bahwa ayahnya akan 
datang. Sungguh luar biasa. Seandainya ia tidak 
sungguh-sungguh berakar kuat dalam pengenalannya 
kepada ayahnya, sangat mungkin ia akan ikut 
ketakutan, panik, dan berhenti bernyanyi. Kalau anak 
itu tidak bernyanyi, sangat kecil kemungkinan ia bisa 
diselamatkan. 
 
Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. 
Kualitas pengenalan kita tentang Kristus akan 
menentukan seberapa kuat kita mampu bertahan saat 
ada badai, masalah, dan tantangan dalam hidup kita. 
Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan 
kita butuh untuk tetap kuat berakar dalam kristus. 
Karena hanya yang bisa tetap kuatlah yang tidak akan 
menyerah dan pastinya akan mendapatkan kasih 
karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan 
kita akan bisa terus dibawa Tuhan untuk berbuah 
semakin lebat demi kemuliaan nama-Nya. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Jadilah KUAT OLEH KASIH KARUNIA Tuhan kita, Yesus 
Kristus. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang membuat Anda sering kali masih 

goyah ketika masalah menerpa hidup Anda? 



2. Menurut Anda, jika Anda semakin berakar kuat 
dalam Kristus, apakah yang akan terjadi dalam hidup 
Anda? 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi untuk bisa 
menjadi kuat dalam Kristus? Tuliskan komitmen Anda 
untuk mengatasinya! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kekuatan yang sampai hari ini 
Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Jika Engkau 
telah menolong kami di hari-hari yang lalu, Engkau pun 

pasti akan menjadi kekuatan bagi kami di hari depan 
kami. Jadilah sumber kekuatan bagi kami, ya Tuhan, 

supaya kami bisa terus melangkah maju dan 
kemuliaan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 6-8 

Kisah Para Rasul 6 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SALAH SATU DASAR PENGUAT AKAR KITA 
 
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 keluar, sehingga 
kamu dapat menanggungnya. 
 
Setiap pohon baik yang batangnya tampak besar dan 
kokoh maupun yang kecil serta mudah patah pasti 
berawal dari benih kecil yang bertumbuh akarnya 
sedikit demi sedikit. Hanya proses yang dialami benih 
itulah yang membedakan seberapa kuat akarnya akan 
tumbuh, yang kemudian dapat menyalurkan nutrisi ke 
batang untuk tumbuh menjadi besar. Akar yang tadinya 
lemah sekarang bertumbuh jadi kuat. Akar yang tadinya 
masih pendek menjadi akar yang menjulur sangat dalam 
dan sangat kuat. 
 
Belajar tentang pentingnya sebuah proses untuk 
membentuk akar yang kuat juga dapat kita pelajari dari 



salah satu tokoh Alkitab, Markus. Markus sempat undur 
dari pelayanan dan meninggalkan Paulus serta 
Barnabas. Kita dapat melihat bahwa saat itu ia belum 
berakar kuat dalam Tuhan. Imannya masih labil. 
Semangatnya masih naik turun. Komitmennya belum 
teruji. Namun, puji Tuhan, Markus tidak berhenti dan 
menyerah di tengah perjalanan imannya. Ternyata ia 
mau mengikuti proses Tuhan dan sekarang menjadi 
pahlawan iman yang luar biasa! Bahkan Paulus akhirnya 
mengakui bahwa Markus adalah orang yang penting 
bagi pelayanannya! (2 Tim. 4:11) 
 
Mari berdoa supaya kita mengalami transformasi 
seperti Markus. Kita yang tadinya lemah, penakut, dan 
merasa tidak berguna, menjadi pribadi yang kuat, 
berani, serta percaya diri. Kita yang sebelumnya merasa 
tidak berguna, akan Tuhan pakai secara luar biasa untuk 
menjadi saksi-Nya. Itu sebabnya, mari ikuti proses 
Tuhan dalam hidup kita, sesukar dan seberat apa pun 
yang sedang kita hadapi, semuanya itu hanya proses 
untuk menguatkan akar kita dalam Kristus, membuat 
hidup kita berbuah lebat, dan membangkitkan kita 
menjadi Pahlawan Iman yang akan Tuhan pakai untuk 
perkara-perkara besar! 
 
RENUNGAN 
PROSES membuat AKAR kita menjadi KUAT.  
 



APLIKASI 
1. Bagaimana respon hati Anda selama ini dalam 

menghadapi proses di kehidupan Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa proses dapat membuat 

akar kita menjadi kuat? 
3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan agar memiliki 

respons hati yang benar saat menghadapi proses ? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami berdoa untuk keteguhan hati dalam 

menjalani setiap proses dalam hidup ini, sehingga hati 
kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Karena kami 
percaya, bahwa proses dapat membuat kami semakin 
berakar kuat dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 9-10 

Kisah Para Rasul 7:1-21 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MAKIN KUAT DAN KOKOH MELALUI PROSES DARI 

TUHAN 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan 
dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 
kita hidup di dalamnya. 
 
Pohon kelapa adalah tanaman asli daerah tropis yang 
dapat ditemukan mulai dari daerah pesisir pantai hingga 
daerah pegunungan yang tinggi. Salah satu keunikan 
pohon kelapa adalah kemampuannya untuk tumbuh 
tinggi dan kuat, sekalipun berada di daerah yang 
berangin kencang seperti pesisir pantai dan 
pegunungan. Bahkan di segala kondisi cuaca, baik hujan 
ataupun kemarau, tetap mampu tumbuh dengan kokoh. 
Tumbuhan kelapa ternyata memiliki akar serabut  yang 
dapat tumbuh ke arah horizontal mencapai 25 meter 
dan kearah vertikal mencapai  kedalaman 5 meter.  
 
Untuk mendapatkan akar yang kuat, akar pohon kelapa 
tentunya membutuhkan waktu dan proses yang tidak 
sebentar sehingga kelak ia mampu menopang 
tumbuhan kelapa yang tinggi dan kokoh. Demikian pula 



dengan iman kita. Untuk menghasilkan akar iman yang 
kuat, membutuhkan waktu dan proses yang tidak 
sebentar. Seberat apa pun proses yang kita hadapi, 
sesungguhnya semua itu membuat akar iman kita 
semakin kuat dan dalam. Sehingga membentuk kita 
semakin dewasa rohani, karakter, dan semakin berbuah 
lebat. 
 
Ya, terkadang Tuhan izinkan kita melalui berbagai beban 
hidup dan pergumulan, bukan untuk menjatuhkan kita. 
Namun untuk membentuk iman kita, sehingga siap 
melakukan hal-hal besar. Oleh karena itu, jangan 
menyerah karena ituah cara Tuhan menjadikan kita 
pribadi yang kuat. Ikutilah setiap proses dari Tuhan 
dalam hidup kita. Sesukar dan seberat apa pun 
pergumulan yang sedang kita hadapi, itu hanyalah 
gemblengan untuk membuat kita kuat berakar dalam 
Kristus dan membangkitkan kita untuk menjadi 
Pahlawan Iman yang Tuhan pakai untuk perkara-
perkara besar! Kita akan melihat iman kita yang semakin 
berakar dalam Tuhan dan mampu melewati segala 
rintangan dan tantangan apa pun. Amin. 
 
RENUNGAN 
Sesukar dan seberat apa pun proses hidup kita, semua 
itu hanya GEMBLENGAN UNTUK MEMPERSIAPKAN kita 
melakukan hal-hal besar. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda merasa proses hidup yang Anda lalui 

saat ini sangat berat? Jika ya, mengapa?  
2. Mengapa perlu proses yang berat dan sukar untuk 

mempersiapkan kita melakukan hal-hal besar? 
3. Apa komitmen Anda agar memiliki akar iman yang 

kuat dan dalam sehingga mampu menghadapi segala 
perkara? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas proses hidup yang 

Kau izinkan terjadi atas kami. Kami sadar jika itu 
adalah cara-Mu menjadikan kami pribadi yang makin 

kuat. Walau terasa berat, ya Tuhan, berilah kami 
kekuatan menghadapi semuanya agar kami mampu 
menjadi Pahlwan Iman-Mu yang kuat dalam segala 
perkara . Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin. 
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