


31 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
IMAN YANG ABSOLUT 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 
 
Seperti seorang seteru yang sangat ingin menjegal, 
menjatuhkan, dan menyengsarakan hidup kita, seperti 
itulah dunia yang jahat ini akan selalu menentang serta 
ingin kita menyangkali iman percaya kita kepada Tuhan. 
Ketika kita berusaha hidup seturut firman Tuhan, kita 
akan merasa seperti sedang berjalan berlawanan 
dengan arus yang begitu kuat dan deras. Arus itu tanpa 
belas kasihan terus menghajar kita, sehingga sering kali 
kita merasa ragu dan kelelahan yang luar biasa. Pun tak 
jarang memaksa kita untuk berbalik arah dan 
menyerahkan diri mengalir bersama arus.  
 
Ya, keraguan adalah musuh utama iman. Dengan 
menyodorkan bukti dan fakta, dunia berusaha 
menggerus iman percaya kita. Sulitnya keadaan 
ekonomi, hasil tes kesehatan yang buruk, tumpukan 
surat tagihan, kedatangan para penagih hutang, dan 
perpecahan dalam keluarga, semuanya disorot dengan 



lampu utama oleh dunia. Tujuannya hanya satu, supaya 
kita berhenti percaya, bahkan kecewa terhadap Tuhan. 
Sebab, saat kita terpisah dari Tuhan, dunia dengan 
leluasa akan mempermainkan dan memukul kalah kita 
habis-habisan.  
 
Karena itulah, di tengah situasi yang menjepit, hanya 
ada satu cara bagi kita yang terlahir dari Allah untuk 
mengalahkan dunia, yaitu terus mendekat kepada 
Tuhan supaya iman kita semakin diperkuat. Bukan iman 
sembarang iman, tetapi iman yang teguh dan berakar 
mantap dalam Tuhan. Iman absolut yang tidak ada 
campuran keraguan sedikit pun di dalamnya. Saat kita 
memilikinya, dunia tidak akan punya celah sedikit pun 
untuk menyingkirkan kita dari posisi kita yang 
sebenarnya, yaitu sebagai pemenang! (PF) 
 
RENUNGAN 
Milikilah IMAN YANG ABSOLUT dalam Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Seperti apakah iman yang absolut di dalam Tuhan?  
2. Sudahkah Anda memeriksa kondisi iman Anda? 

Apakah Anda memiliki iman yang absolut di dalam 
Tuhan?  

3. Apakah yang membuat Anda sulit untuk memiliki 
iman yang absolut di dalam Tuhan dan bagaimana 
cara Anda mengatasinya? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berilah kami iman yang semakin teguh 

dari hari ke hari. Melalui berbagai kejadian dan 
tantangan yang kami alami, biarlah kami semakin 

mengenal besarnya kuasa-Mu, sehingga iman kami 
semakin kuat berakar di dalam Engkau. Terima kasih 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 3-4 

Kisah Para Rasul 7:44-60 

 

 

 

 



01 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
IMAN YANG TANPA KERAGUAN SEDIKIT PUN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:6 Hendaklah ia memintanya dalam iman, 
dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang 
bimbang sama dengan gelombang laut, yang 
diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. 
 
Jesi tengah menantikan babak baru hidupnya dengan 
hati berdebar-debar. Hari-harinya sebagai mahasiswa  
di salah satu universitas swasta di Solo tinggal berjalan 
satu semester lagi. Namun, di tengah kesibukannya 
menyelesaikan skripsi, ia didiagnosa mengidap sakit 
tumor ganas. Perasaannya begitu kacau ketika 
mendengar ucapan dokter. Di usianya yang masih 
muda, masih banyak mimpi dan harapan yang ingin ia 
raih, tetapi dalam sesaat semua runtuh dan lenyap 
begitu saja. Selama beberapa hari, Jesi hanya 
menyendiri di kamar dan semangatnya dalam 
mengerjakan skripsi pun menurun drastis. 
 
Bersyukur, Jesi berada di lingkungan yang tepat. Rekan-
rekan komsel dan KKS-nya senantiasa mendoakan dan 
mendukungnya untuk selalu berpegang teguh pada 
perkataan Tuhan, bukan kata dokter. Sejak saat itulah, 



Jesi bangkit imannya. Ia mulai memperkatakan 
kesembuhan atas dirinya. Sekalipun ia masih merasakan 
sakit pada tubuhnya, ia tidak peduli. Jesi yakin dan 
percaya bahwa Tuhan pasti sanggup 
menyembuhkannya. Kalaupun saat ini yang ia lihat 
adalah fisiknya yang semakin merosot, tetapi itu tidak 
memunculkan keraguan sedikit pun dalam hatinya. Ia 
mau tetap mengimani bahwa Tuhan sanggup 
mengerjakan mujizat kesembuhan dalam dirinya. 
 
Ya, iman seperti Jesi itulah yang disebut dengan iman 
absolut. Iman yang mutlak, saat tidak ada keraguan 
sedikit pun atas apa yang tengah berlangsung. 
Meskipun kenyataan yang ada di depan mata berbeda 
jauh dengan apa yang kita yakini. Bukan perkara mudah 
untuk dapat memiliki iman seperti ini. Oleh karena itu, 
andalkan Roh Kudus untuk menolong dan menguatkan 
kita. Sehingga apa pun yang kita hadapi saat ini, tidak 
sampai menggoyahkan iman kita. Kita bisa tetap 
memiliki iman absolut sampai Tuhan menjawab doa-
doa kita.  
 
RENUNGAN 
Iman absolut adalah iman yang MUTLAK dan TIDAK 
MENGANDUNG KERAGUAN.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki iman yang absolut selama 

ini? Mengapa menurut Anda demikian? 
2. Menurut Anda, seberapa pentingnya kita memiliki 

iman yang absolut? 
3. Bagaimana cara Anda agar dapat memiliki iman 

yang absolut? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

”Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang mengetahui 
segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami 
percaya Engkau tidak sekali pun menutup mata atas 
apa yang kami alami. Bantulah kami, agar kami bisa 
tetap kuat di dalam-Mu dan iman kami boleh terus 

menjadi semakin kuat lagi. Agar ketika waktunya tiba, 
kami boleh menerima mujizat yang kami butuhkan 
dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 5-7 

Kisah Para Rasul 8:1-25 

 

 

 

 

 



02 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
FINISH STRONG DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang 
baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah 
memelihara iman. 
 
23 Oktober 2018, lomba lari estafet jarak jauh digelar di 
Prefektur Fukuoka, Jepang. Rei Lida, pelari Jepang 
berusia sembilan belas tahun berjibaku mencapai garis 
finish meski kakinya patah. Ia terjatuh saat berusaha 
menghampiri rekannya di garis pergantian. Bukannya 
berhenti atau menyerah, Lida justru meneruskan 
usahanya berlari menggunakan lututnya. Perlahan ia 
merangkak sejauh 200 meter menuju garis pergantian 
pelari. Aksi itu membuat rekannya yang menunggu di 
garis batas tak kuasa membendung air matanya. Panitia 
penyelenggara mengatakan, Lida tidak dapat dihentikan 
karena keinginannya yang kuat untuk tetap melanjutkan 
perlombaan. Sekalipun timnya kalah bertanding, tetapi 
cara Lida menyelesaikan bagian pertandingannya 
menjadikan ia lebih dari sekedar juara.  
 
Perjuangan dalam mencapai garis akhir dapat kita lihat 
pula pada salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. 



Alkitab mencatat kisah pelayanan Rasul Paulus yang 
penuh dengan tantangan. Paulus pernah dianiaya, 
dikecewakan dan ditinggalkan temannya, sering kali 
kelaparan, pernah kekurangan, juga menanggung sakit-
penyakit, serta masih banyak lagi. Namun dalam semua 
kondisi dan keadaan yang tidak baik itu, Paulus tidak 
sekali pun berpikir untuk undur dari Tuhan. Kenapa bisa 
demikian? Karena iman Paulus adalah iman yang 
absolut! Bagi Paulus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu 
sebabnya, Paulus berhasil finish strong! 
 
Demikian juga dengan kita semua, apa pun kondisi kita, 
bagaimanapun keadaan kita, satu hal yang menjadi 
tugas besar kita, kita harus finish strong. Memang 
masalah akan tetap ada. Sakit-penyakit tidak akan 
berhenti mengancam dunia. Kesulitan dan tekanan 
hidup akan silih berganti datang. Namun Alkitab 
mencatat, setiap anak Tuhan akan mengalahkan dunia. 
Kenapa? Sebab Tuhan akan selalu ada dan menolong 
kita menghadapi semua itu. Bagian kita adalah bertahan 
dengan iman absolut dan terus berjuang dalam Tuhan, 
maka Tuhan bukan hanya akan membawa kita sampai 
ke garis finish, tetapi membuat kehidupan kita berbuah 
lebat. 
 
RENUNGAN 
Iman absolut membuat kita FINISH STRONG. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana sikap Anda selama ini dalam 

menghadapi tantangan atau rintangan yang Anda 
hadapi dalam hidup Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa iman yang absolut dapat 
membuat kita finish strong? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar Anda 
dapat finish strong dalam setiap aspek kehidupan 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ajar kami agar dapat memiliki iman 
yang absolut. Biar melalui hidup kami, nama-Mu 

semakin dipermuliakan. Karena kami percaya, saat 
kami memiliki iman yang absolut, maka kami akan 

dapat menghadapi segala tantangan dan 
mengakhirinya dengan finish strong. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 8-10 

Kisah Para Rasul 8:26-40 

 

 

 

 

 



03 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGHASILKAN IMAN YANG ABSOLUT 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:1-2 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di 
mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 
 
Alkisah, di suatu waktu Tuhan menyuruh seorang 
pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat 
besar setiap hari. Batu itu terletak di sebuah bukit, 
sehingga sang pemuda bisa melihat pemandangan 
indah ketika mendorong batu tersebut. Namun, setiap 
kali ia mendorong batu itu dan melihat ke bawah, ia 
justru merasa ketakutan. Terlebih lagi karena terpaan 
angin yang cukup kencang. Dengan penuh perjuangan, 
ia terus mendorong, tetapi batu besar itu tampaknya 
tidak bergeser sedikit pun. Pemuda ini pun merasa ingin 
menyerah saja, karena apa yang dilakukannya 
sepertinya sia-sia. 
 
Pemuda ini menjadi ragu, takut, dan akhirnya mengeluh 
pada Tuhan. Tuhan pun menjawab bahwa semua 
perintah yang diberikan-Nya tidaklah sia-sia. “Lihatlah 
tanganmu yang menjadi berotot, punggungmu menjadi 



kekar, dan kakimu menjadi tegap. Dengan tugas yang 
Kuberikan ini, engkau menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya.” Pemuda ini merenung dan berpikir bahwa 
memang tugasnya hanya mendorong, bukan 
menggulingkan batu besar itu. Ia lalu berpikir, “Untuk 
apa aku takut, bukankahTuhan yang memerintahkan 
padaku? Aku hanya perlu taat saja.”  
 
Badai kehidupan yang datang dalam hidup tanpa kita 
sadari kerap kali membuat kita ketakutan dan berkecil 
hati. Jika demikian, berarti kita masih berfokus pada 
perkara yang di bawah atau perkara duniawi, karena 
kalau kita fokus pada perkara yang di atas, kita akan 
merasakan kedamaian dan ketenangan. Inilah yang 
disebut dengan iman absolut. Iman yang sepenuhnya 
kepada Tuhan. Iman inilah yang akan membantu kita 
untuk bisa mengutamakan perkara roh, bukan perkara 
daging. Saat kita fokus pada perkara di atas, fokus 
kepada Tuhan, maka iman kita akan kokoh dan tidak 
tergoncangkan. Oleh karena itu, milikilah iman yang 
absolut, iman yang hanya berfokus pada perkara yang di 
atas, bukan perkara yang di bawah sehingga semakin 
hari kita semakin berakar kuat bahkan berbuah lebat 
demi kemuliaan nama Tuhan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Fokus mengejar PERKARA YANG DI ATAS, bukan yang di 
bawah, akan menghasilkan iman yang absolut. 



 
APLIKASI 
1. Apakah yang menjadi fokus hidup Anda saat ini? 
2. Mengapa Anda harus berfokus mengejar perkara 

yang di atas, bukan perkara yang di bawah? 
3. Hal nyata apa yang bisa Anda lakukan agar bisa 

menghasilkan iman yang absolut?  
 

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

keadaan yang kami alami. Apa pun yang terjadi, kami 
mau selalu berfokus pada perkara di atas, bukan 
perkara di bawah. Kami mau memiiliki iman yang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 11-13 
Kisah Para Rasul 9:1-21 

 
 
 
 



04 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEKUATAN UNTUK MENOLAK RASA KECEWA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 55:23 Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, 
maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk 
selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah. 
 
Seperti hukum gravitasi yang menyebabkan setiap 
benda selalu jatuh ke bumi, demikian pula hati orang 
percaya, setiap kali mengalami kekecewaan maka ia 
secara alami harus kembali pada pemulihan. Sebab 
kalau kita tidak menanganinya dengan benar, 
kekecewaan tersebut dapat menjadi senjata bagi kuasa 
kegelapan untuk membinasakan hidup kita. Padahal, 
Tuhan sudah menyediakan pemulihan total bagi kita 
melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. 
 
Contohlah Daud, ia mempunyai alasan yang sempurna 
untuk menjadi kecewa kepada Tuhan dan manusia 
melalui peristiwa di Ziklag. Bagaimana tidak, 
sekembalinya dari daerah orang Filistin, ia mendapati 
Amalek sudah menjarah habis seluruh miliknya, bahkan 
keluarganya dan keluarga anak buahnya. Tidak sampai 
di situ, semua anak buahnya bahkan menyalahkan 
Daud dan berencana untuk menyerangnya. Namun 



Alkitab mencatat, Daud tidak kecewa. Ia justru 
menguatkan hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Pada 
akhirnya, kita semua tahu Tuhan memberikan 
kemenangan mutlak bagi Daud. Bukan hanya 
keluarganya direbut kembali, tetapi jarahan yang 
diterima berlipat kali ganda. 
 
Mari perlengkapi diri kita dengan cara berpikir anti 
kecewa! Miliki prinsip: orang lain boleh 
mengecewakan, tetapi saya juga boleh memilih untuk 
tidak kecewa. Kecewa atau tidak kecewa itu adalah 
pilihan; dan kita memilih untuk mengampuni, berbesar 
hati, dan fokus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan 
sudah memberikan segalanya bagi kita. Dia mati di 
kayu salib, tubuh dan darahnya tercurah bagi kita, 
bagaimana bisa kita begitu mudah kecewa kepada 
Tuhan? Hal besar apa yang sudah kita lakukan untuk-
Nya sehingga kita merasa layak untuk menaruh rasa 
kecewa kepada Tuhan? Milikilah iman yang absolut, 
maka kita akan dapat melihat bahwa apa yang Tuhan 
kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. 
 
RENUNGAN 
Semua orang bisa DIKECEWAKAN, tetapi iman yang 
absolut selalu MENOLAK UNTUK KECEWA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang sering kali membuat Anda masih kecewa 

baik terhadap sesama maupun Tuhan? 
2. Mengapa kita harus menolak dan membuang 

kecewa? 
3. Bagaimana langkah-langkah kita agar kita dapat 

hidup tanpa rasa kecewa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami memohon pengampunan bila selama ini 

kami masih menyimpan rasa kecewa. Kami mau terima 
pemulihan yang dari pada-Mu. Kami mau hidup penuh 

dengan ucapan syukur. Karena kami tahu, apa pun 
yang kami alami saat ini, rancangan-Mu adalah pasti 

yang terbaik bagi kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 14-16 
Kisah Para Rasul 9:22-43 

 
 
 
 
 
 
 
 



05 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
IMAN ABSOLUT YANG MEMBAWA MUJIZAT 

KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 4:18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk 
berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, 
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut 
yang telah difirmankan: "Demikianlah banyaknya nanti 
keturunanmu." 
 
Ada sebuah film inspirasional yang diangkat dari kisah 
nyata, berjudul  “Breakthrough”. Film ini menceritakan 
tentang seorang anak bernama John yang divonis mati 
setelah tenggelam di danau beku. John divonis 
meninggal oleh para dokter karena organ-organ 
tubuhnya rusak akibat dingin yang ekstrem. Namun, 
saat para dokter dan tenaga medis yang merawat John 
pesimis akan nyawa John, justru iman yang absolut dari 
seorang ibu bernama Joyce akhirnya mengubah situasi 
yang benar-benar kacau tersebut menjadi suatu 
mujizat! iman absolut Joyce pada Tuhan Yesus melalui 
doa dan pengharapannya telah mengembalikan 
putranya dari lembah kematian. 
 



Teladan yang bisa kita petik dari kisah di atas adalah 
bagaimana iman absolut kepada Tuhan akan mampu 
mengubah keadaan yang sulit bahkan mustahil 
sekalipun. Banyak anak Tuhan yang awalnya memiliki 
iman yang baik kepada Tuhan, tetapi saat kenyataan 
yang terjadi di luar harapan, mereka kemudian menjadi 
undur iman. Inilah iman yang masih dalam tahap 
“jikalau” yang artinya semacam: “Kalau doa saya 
dijawab, kalau sakit penyakit saya disembuhkan, kalau 
mujizat terjadi, kalau pekerjaan saya diberkati, maka 
saya baru percaya kepada Tuhan.” 
 
Kebalikannya, orang yang punya iman absolut, tidak 
akan bisa tergoncangkan atau tergoyahkan, bahkan hari 
demi hari akan makin berakar kuat dan berbuah lebat 
dalam Kristus, sehingga mengalami terobosan besar 
serta kemenangan gilang-gemilang. Karena itu, mari 
belajar bertumbuh dalam Tuhan agar memiliki iman 
yang absolut dan berakar kuat, sehingga kita mampu 
menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik 
serta menerima mahkota kemuliaan yang luar biasa dari 
Tuhan Yesus. Amin 
 
RENUNGAN 
Iman yang absolut adalah TETAP PERCAYA sekalipun 
keadaan TIDAK SEPERTI YANG DIHARAPKAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Adakah kondisi yang Anda alami saat ini di luar 

harapan Anda? Jika ada, apakah itu? Jelaskan. 
2. Bagaimana respons Anda menghadapi situasi yang 

terjadi di luar harapan Anda tersebut? 
3. Apa komitmen Anda agar selalu memiliki iman yang 

absolut dan berakar kuat dalam Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, betapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu 

dalam hidup kami. Walau kadang apa yang terjadi di 
luar kendali dan harapan kami, namun Engkau tetap 
setia menyertai. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk 
memahami bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan 

terjadi adalah untuk kebaikan kami. Mampukan kami 
tetap beriman dan berpengharapan kepada-Mu dalam 

situasi apa pun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 17-19 
Kisah Para Rasul 10:1-23 

 
 
 



06 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERTUMBUH DALAM IMAN SAMPAI BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 92:13-16 Orang benar akan bertunas seperti 
pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di 
Libanon; mereka yang ditanam di bait TUHAN akan 
bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun 
mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, 
untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa 
Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya. 
 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego adalah pahlawan-
pahlawan iman yang sungguh-sungguh mengajarkan 
kepada kita tentang arti iman yang kokoh, bertumbuh, 
dan pada akhirnya berbuah lebat. Mereka bertiga 
adalah orang-orang Israel yang diangkat menjadi 
pemimpin atas wilayah Babel pada masa raja 
Nebukadnezar. Suatu kali sang raja memerintahkan 
semua rakyat Babel untuk sujud menyembah pada 
sebuah patung tuangan. Perintah yang kalau dilanggar 
harus dibayar dengan kematian. Namun ancaman mati 
tidak mampu menggugurkan iman mereka bertiga. Di 
hadapan dapur perapian, mereka memberikan 
pernyataan yang sungguh mengguncang sorga. “Jika 
Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka 



Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-
nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya raja; tetapi 
seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya 
raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan 
tidak akan menyembah patung emas yang tuanku 
dirikan itu.” (Dan. 3:17-18). 
 
Itu adalah sebuah demonstrasi iman yang sangat luar 
biasa. Mereka tidak kecewa sekalipun Tuhan tidak 
menolong. Mereka akan tetap menyembah Tuhan Allah 
meski mereka harus ada di dalam tungku perapian dan 
tidak ada pertolongan. Iman yang seperti inilah yang 
pada akhirnya berbuah lebat bagi kemuliaan nama 
Tuhan. Satu bangsa bertobat dan menyembah kepada 
Tuhan Allah yang hidup. Sungguh luar biasa, buah inilah 
yang pastinya menyenangkan Tuhan. 
 
Mari kita terus bertumbuh dalam iman kita. Persoalan 
hidup, jawaban Tuhan yang sepertinya terlambat, 
kondisi tidak enak yang diizinkan Tuhan terjadi, semua 
itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan 
iman kita agar semakin kokoh. Jangan kecewa, jangan 
lepaskan iman kita. Teruslah berakar kuat dalam Tuhan, 
maka kita akan tetap segar, bahkan makin kuat dan 
semakin kuat. Kita pun akan melihat, akan ada buah-
buah yang muncul dalam hidup kita. Buah yang 
menyenangkan hati Tuhan kita. Haleluya! 
 



RENUNGAN 
Hanya iman absolutlah yang akan TERUS KOKOH, 
BERTUMBUH, DAN BERBUAH LEBAT bagi Kerajaan 
Allah. 
 
APLIKASI 
1. Sadarkah Anda bahwa persoalan adalah jembatan 

yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman 
Anda semakin kokoh? 

2. Sejauh manakah Anda sudah tertanam kuat dalam 
Tuhan dan di dalam gereja-Nya supaya iman Anda 
menjadi semakin absolut? 

3. Menurut Anda, apakah yang harus Anda lakukan 
lagi supaya iman Anda terus bertumbuh? Tuliskan 
komitmen Anda!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas semua yang Kau izinkan 

terjadi dalam hidup kami. Kami tahu, Engkau mau kami 
bertumbuh semakin kuat dan kokoh dalam iman 

percaya kami kepada-Mu. Berikan kami kekuatan, ya 
Tuhan, karena kami mau hidup kami berbuah lebat dan 
menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 20-21 

Kisah Para Rasul 10:24-48 


