


21 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HIDUP ADALAH KESEMPATAN, PERGUNAKAN SEBAIK 

MUNGKIN! 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 1:21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati 
adalah keuntungan. 
 
Robert Jermain Thomas adalah sosok asal Wales yang 
membawa ajaran Kristen ke Semenanjung Korea. 
Sebab-sebab pasti kematiannya masih belum jelas, tapi 
diketahui bahwa dia adalah seorang misionaris yang 
dikagumi di Korea. Pada saat pengaruh Barat ditakuti 
dan ditolak, Thomas berlayar dengan kapal Amerika 
untuk menyebarkan Kekristenan. Kekerasan dan 
pertarungan sengit terjadi antara awak kapal dan orang-
orang Korea di daratan saat itu. Dikatakan bahwa 
Thomas saat itu berlutut dan memberikan sebuah Injil 
kepada algojonya sebelum ia dibunuh. Bagi Thomas, 
hidup adalah Kristus dan mati adalahgh keuntungan. Gi 
Jung Song, seorang pastor dari Korea mengatakan, 
“Korea berada pada masa-masa kegelapan spiritual saat 
itu dan Robert Jermain Thomas datang dengan 
membawa Injil. Dia dibunuh sesaat setelah 
kedatangannya tapi kematiannya berpengaruh di 



seluruh Korea. Orang yang membunuhnya menjadi 
penganut Kristen dan rumahnya menjadi gereja.” 
 
Baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, kita 
sering melihat kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang 
bertahan sampai akhir dalam memperjuangkan iman 
dan kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya 
tewas dibunuh karenanya. Namun, hidup mereka di 
dunia menjadi sangat berarti dan menjadi berkat bagi 
orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Robert Jermain 
Thomas yang meskipun menghadapi tantangan yang 
sangat berbahaya, tetapi usaha yang ia lakukan 
membuat banyak orang merasakan dampaknya dan 
terberkati oleh perbuatannya, sehingga pada akhirnya 
nama Tuhanlah yang dipermuliakan. 
 
Benar, hidup ini adalah kesempatan. Keberadaan kita 
adalah sebuah kesempatan untuk merealisasikan 
rencana Tuhan yang besar. Kesempatan untuk 
melakukan hal-hal baik dan menjadi berkat. Kita diberi 
kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk 
mengasah ilmu dan iman, disertai dengan sikap yang 
penuh hikmat. Hidup kita bukan untuk sesuatu yang sia-
sia dan tidak penting, maka pergunakan sebaik 
mungkin. Tuhan ingin agar kita memakai semua yang 
kita miliki dalam hidup ini dengan maksimal. Layani 
Tuhan dengan komitmen yang tinggi dan jangan sia-
siakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan. 



RENUNGAN 
Hidup kita hanya satu kali, pergunakanlah SEBAIK 
MUNGKIN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menggunakan hidup Anda sebaik 

mungkin selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin agar kita 

mempergunakan hidup kita sebaik mungkin? 
3. Apakah komitmen Anda untuk mempergunakan 

hidup Anda bagi kemuliaan Tuhan? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu belajar untuk lebih lagi 

mempergunakan hidup kami sebaik mungkin. Kami 
tidak mau hidup kami ini sia-sia dan tidak berguna. 
Mampukan kami agar melalui hidup kami, banyak 

orang boleh terberkati dan banyak orang dapat 
mengenal-Mu, baik melalui perbuatan maupun 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 87-88 
Roma 13 

 



22 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENJADI BERKAT SEBANYAK DAN SESERING 

MUNGKIN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 4:10 “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai 
dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang 
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.” 
 
Dunia seakan dirundung duka yang mendalam pada 
tanggal 5 September 1997. Pasalnya seorang wanita 
sederhana yang hidupnya didedikasikan bagi orang 
miskin meninggal dunia. Wanita ini terlahir dengan 
nama Agnes Gonxha Bojaxhiu pada tahun 1910 di 
Skopje, sekarang ibukota Makedonia. Kisah hidupnya 
dimulai sejak awal usia dua belas tahun, ketika Agnes 
memutuskan masuk biara di India, hingga pada tahun 
1929 ia diutus untuk melayani di India. Selama 
menjalankan misi di India, Agnes merasa mendapat 
panggilan untuk membantu orang miskin yang ada di 
sekitarnya. Ialah yang akhirnya kita kenal dengan nama 
Bunda Teresa. 
 
Banyak hal sudah dilakukan Bunda Teresa dalam 
membantu orang-orang miskin di Kalkuta, India. Ia 
membuka rumah sakit, serta membangun rumah untuk 



anak-anak yang dibuang keluarganya dan penderita 
lepra. Ia pun mulai dikenal banyak orang karena 
pelayanannya kepada orang-orang yang dipandang hina 
oleh masyarakat pada umumnya. Apa yang sudah 
dilakukan Bunda Teresa membuatnya memperoleh 
Nobel Perdamaian. Meskipun sudah lama meninggal, 
Bunda Teresa masih menjadi tokoh yang banyak 
dikagumi dan dikenal di seluruh dunia. Ketulusan hati 
dan teladan cinta kasih yang diberikan memberikan 
contoh dan inspirasi bagi banyak orang. 
 
Merupakan sebuah kebahagiaan jikalau hidup kita di 
dunia ini bisa berdampak seperti yang sudah Bunda 
Teresa lakukan. Untuk bisa berdampak, kita bisa 
memulai dengan setia pada hal sekecil apa pun yang 
Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh dan berusahalah melakukan yang 
terbaik untuk Tuhan. Teruslah berupaya untuk bisa 
menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya dalam 
hal memberi berupa barang, tetapi menjadi berkat baik 
dalam perkataan, perilaku, maupun perbuatan kita. Saat 
kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang selama kita 
hidup di dunia ini, maka hidup kita akan menjadi lebih 
berarti dan layak untuk diingat. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Jadilah BERKAT bagi banyak orang selagi kita HIDUP. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menjadi berkat bagi banyak 

orang? Jika sudah atau belum,mengapa? 
2. Mengapa kita harus menjadi berkat bagi banyak 

orang selagi kita masih hidup? 
3. Bagaimana cara Anda agar hidup Anda dapat 

menjadi berkat bagi banyak orang?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat apa 
pun yang Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya 

selama kami hidup, kami bisa selalu menjadi berkat 
bagi banyak orang. Kami percaya, Engkau yang akan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmuar 89-90 

Roma 14 

 

 

 

 

 

 



23 MARET 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
HAL YANG MEMBUAT TUHAN MENGINGAT KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 26:13 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di 
mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang 
dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat 
dia." 
 
Mengalami sendiri kebaikan Yesus telah mengubahkan 
hidup Maria. Puncaknya adalah ketika Yesus 
membangkitkan kembali saudaranya, Lazarus, yang 
telah meninggal dan dikubur selama empat hari. Maria 
melihat bahwa selain Pribadi yang luar biasa baik, Yesus 
juga penuh kuasa. Kemuliaan Yesus menerangi hati 
nuraninya, menumbuhkan iman percaya dan kasih yang 
tulus melimpah kepada Tuan Gurunya itu. Sehingga 
pada waktu diadakan pesta bagi Yesus di kota Betania 
tempat ia tinggal, Maria mengambil setengah kati 
minyak narwastu yang harganya tidak kurang dari 300 
dinar atau sebesar upah 300 hari atau satu tahun kerja 
pada zaman itu.  
 
Dengan sikap merendah, Maria membungkukkan diri 
dan menuangkan seluruh minyak tersebut ke kaki Tuhan 
Yesus dan mengurapi-Nya. Dengan rambutnya, yang 



melambangkan mahkota keindahan wanita, ia 
menyeka-Nya. Meski bagi Yudas Iskariot tindakan Maria 
dianggap sebagai suatu pemborosan besar, tetapi Maria 
sama sekali tidak memperhitungkan besarnya harga 
yang harus ia bayar untuk mengungkapkan rasa syukur, 
penghormatan, dan pengagungan kepada Yesus, Tuan 
dan Gurunya.  
 
Seorang teolog menuliskan kalimat mutiara, "Cinta itu 
bukan cinta kalau memperhitungkan biaya atau harga. 
Cinta itu memberikan semua miliknya dan satu-satunya 
penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih 
banyak lagi untuk diberikan." Apa yang ingin kita 
persembahkan bagi Yesus mungkin tampak tidak berarti 
atau tidak istimewa bagi orang lain. Mungkin juga 
bahkan dianggap sebagai kebodohan. Namun Yesus 
tahu, seberapa berharga, seberapa berat, dan mahalnya 
harga yang harus kita bayar untuk itu. Kerelaan kita 
karena sungguh-sungguh mengasihi-Nya akan 
menyentuh hati Tuhan dan hidup kita akan memiliki arti 
yang layak untuk diingat-Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Melakukan hal yang MENYENTUH hati Tuhan akan 
membuat Dia mengingat kita. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda begitu tersentuh oleh tindakan 

seseorang sehingga Anda selalu mengingatnya? 
Mengapa Anda tersentuh oleh hal tersebut? 

2. Adakah sesuatu yang sangat berarti dalam hidup 
Anda yang Anda persembahkan bagi Tuhan? 
Apakah itu? 

3. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang 
menyentuh hati Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu untuk senantiasa 

menyukakan hati-Mu. Ampuni kami yang masih kerap 
kali ragu dalam memberi, dalam melayani, dan 

membantu sesama. Ajari kami untuk lebih mengasihi-
Mu dan menjadikan hidup kami sehari-hari sebagai 

persembahan bagi-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 91-93 
Roma 15:1-13 

 



24 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HIDUP BERKENAN DAN DISENANGI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 10:4 Ia menatap malaikat itu dan 
dengan takut ia berkata: “Ada apa, Tuhan?” Jawab 
malaikat itu: “Semua doamu dan sedekahmu telah naik 
ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. 
 
Sebuah tragedi kebakaran membuat sepasang suami 
istri pemulung terpisah dengan Noori, anjing 
kesayangan mereka. Tuannya terbaring di rumah sakit, 
dengan kaki dan tangan di gips. Sedangkan istrinya 
meninggal pada kebakaran tersebut. Sementara Noori, 
masih setia menanti tuannya di rumah yang sudah 
menjadi puing. Tim penyelamat mengevakuasi Noori, 
merawat lukanya, dan memberinya makan, tetapi ia 
tidak mau memakannya. Akhirnya, setelah dibawakan 
barang-barang milik tuannya dan diputarkan video 
tuannya yang sakit, Noori baru mau makan. Saat 
mendapatkan kabar tentang anjingnya, tangis 
pemulung itu pecah. "Apa yang ia lakukan? Ia bisa saja 
pergi, mengapa ia tetap ada disana?" Berita tentang 
kesetiaan Noori ini menjadi perhatian dan mengundang 
simpati masyarakat, sehingga mereka mendonasikan 
rumah baru untuk pemulung dan anjingnya itu.  



Apa yang dilakukan Noori, tidak hanya menyentuh hati 
tuannya, tetapi juga berhasil menyentuh hati banyak 
orang. Kisah tersebut mengingatkan pada seorang pria 
di Alkitab yang hidupnya diingat oleh Tuhan, yaitu 
Kornelius. Kornelius adalah seorang yang saleh serta 
takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah 
kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada 
Allah. Apa yang sudah dikerjakan Kornelius di dalam 
hidupnya, bukan hanya diingat Tuhan, tetapi juga 
membuat hati Tuhan tersentuh. Itu sebabnya, ketika 
Kornelius berdoa, datanglah seorang malaikat yang 
mengatakan bahwa semua doanya dan sedekahnya 
telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatnya. 
Singkat cerita, Kornelius dan seluruh keluarganya 
menerima karunia Roh Kudus melalui pelayanan Rasul 
Paulus.  
 
Kisah hidup Kornelius adalah contoh baik yang perlu kita 
teladani. Orang yang hidupnya diingat Tuhan, pasti akan 
menerima anugerah besar. Oleh karena itu, ambillah 
komitmen untuk konsisten mengerjakan apa yang 
disukai Tuhan, berlaku setia, dan tulus hati, sehingga 
kita akan memiliki hidup yang senantiasa diingat Tuhan. 
Andalkan Roh Kudus dalam setiap langkah dan rencana 
kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya 
secara luar biasa dalam hidup kita dan kita pun akan 
memiliki hidup yang berarti di mata Tuhan. 
 



RENUNGAN 
Milikilah hidup yang SENANTIASA DIINGAT Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana kehidupan Anda selama ini? Sudahkah 

Anda melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita agar 

memiliki hidup yang senantiasa diingat Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar memiliki 

hidup yang diingat Tuhan senantiasa? 
Renungkanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu 

dalam hidup kami. Ajar kami agar senantiasa konsisten 
mengutamakan dan menyenangkan Engkau dalam 
setiap langkah kami. Sehingga hidup kami berkenan 
dan senantiasa Engkau ingat. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 94-96 
Roma 15:14-33 



25 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TETAP SETIA SAMPAI AKHIR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:5 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu 
sendiri. 
 
Ada fakta yang cukup menarik dari lembaga survei 
kenamaan Amerika, Gallup and Abt Associate, yang 
dirilis oleh Pew Research Center pada 20 Juli 2020. 
Mereka menemukan bahwa dari 34 negara di dunia, 
Indonesia adalah negara yang paling religius atau paling 
percaya kepada Tuhan. Penelitian ini mengamati 
kedekatan hubungan dengan Tuhan, kehidupan doa, 
serta kepercayaan kepada Tuhan saat menghadapi 
masalah. Persentase yang diraih Indonesia dalam 
penelitian ini cukup tinggi, yaitu lebih dari 96%! Artinya, 
terlepas dari apa pun agama atau keyakinan orang 
Indonesia, hal ini mengungkapkan bahwa sebagian 
besar percaya kepada Tuhan.  
 
Saat kita membaca ulasan di atas, mungkin kita akan 
kagum pada iman dan keyakinan bangsa kita. Namun 
apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan 
dan tetap setia kepada-Nya dalam menghadapi badai 



hidup? Seberapa banyak dari kita, yang mengaku 
sebagai pengikut Kristus, tetapi saat badai masalah dan 
beban hidup melanda, memilih mundur lalu menyerah? 
Seyogianya, sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya 
dan tetap setia sampai akhir. Karena hanya mereka yang 
tetap setia sampai akhir yang akan diingat oleh Tuhan! 
Ketika Tuhan sudah mengingat kita, janji dan berkat-Nya 
akan berlaku dalam kehidupan kita.  
 
Seorang olahragawan yang bertanding sampai akhir, 
layak menerima medali kemenangan. Sebaliknya, orang 
yang mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan, 
tidak akan pernah layak menerima medali apa pun juga.  
Hari ini, apa pun yang kita alami, tetaplah setia! Setia 
kepada Tuhan! Setia kepada pasangan! Setia kepada 
rencana Tuhan! Setia kepada gereja lokal! Setia kepada 
pelayanan! Milikilah hidup yang berpusat pada Tuhan 
Yesus! Miliki keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan. 
Terus berjuang sampai akhir dan pakai hidup kita untuk 
melakukan hal-hal yang disukai Tuhan sehingga hidup 
kita akan menjadi hidup yang layak diingat di hadapan 
Tuhan. Amin.  
 
RENUNGAN 
Tetaplah memilih untuk MENGIKUTI Tuhan dengan 
SEGENAP HATI. 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah beban atau pencobaan yang Anda rasakan 

berat saat ini? Jika ada, apakah itu? 
2. Apakah Anda akan menyerah atau tetap setia 

berjuang sampai akhir? 
3. Apa komitmen Anda agar tetap setia sampai akhir 

dan hidup Anda selalu diingat Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika sering berpikir bahkan 
memilih untuk menyerah dan mundur dalam 

menghadapi badai hidup ini. Ya Tuhan, bentuk dan 
jadikan kami menjadi pribadi yang berani dan tetap 

setia sampai akhir, sehingga kami layak Kau ingat, dan 
janji berkat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 97-99 

Roma 16 

 

 

 



26 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TUHAN MENYERTAI SETIAP LANGKAH KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 31:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 
janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, 
sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai 
engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak 
akan meninggalkan engkau.” 
 
Dari kisah dua belas pengintai yang diutus Musa, kita 
dapat belajar  mengenai keteguhan hati. Karena 
terfokus pada hal-hal yang negatif dan menjadi gentar, 
sepuluh dari dua belas pengintai tersebut kehilangan 
kesempatan untuk masuk Tanah Perjanjian. Berbeda 
dengan Yosua dan Kaleb, mereka dapat melihat 
kebesaran kuasa Tuhan yang menyertai mereka, 
sehingga mereka berani melangkah dan berhasil masuk 
ke Tanah Perjanjian sesuai dengan rencana Tuhan.  
 
Ya, saat fokus kita tertuju pada seberapa besar kekuatan 
musuh, maka kita akan kehilangan keberanian untuk 
melangkah bahkan pada akhirnya menderita kerugian. 
Orang yang mudah menyerah dan mundur di tengah 
jalan tidak akan mendapat apa-apa. Namun ketika 
pandangan kita tetap terarah kepada Tuhan, tidak 



peduli situasi dan kondisi apa pun yang menghadang, 
meskipun kita tahu bahwa secara manusia, kita tidak 
mungkin sanggup menghadapinya, tetapi hati kita dapat 
melihat bahwa Allah jauh lebih besar dari semua 
permasalahan kita. Itulah yang membuat hati kita tetap 
teguh di hadapan mara bahaya sebesar apa pun juga. 
 
Hari ini, apa pun yang kita alami, tetaplah percaya 
bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dan nyata 
dalam hidup kita.  Ketika kita mengandalkan Tuhan dan 
yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita 
tidak akan menjadi gentar dan takut. Sebaliknya, kita 
akan berani mengambil langkah. Fokuskan pandangan 
kita pada Tuhan. Miliki keberanian dan kesetiaan. Pakai 
hidup kita untuk melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, 
dan tanpa kita sadari, hidup kita akan menjadi hidup 
yang layak diingat di hadapan Tuhan. 
 
 
RENUNGAN 
Jangan gentar dan jangan takut, tetapi AMBIL LANGKAH 
karena Tuhan SELALU MENYERTAI. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang membuat Anda takut untuk tetap 

melangkah sesuai rencana Tuhan? 
2. Mengapa kita harus melangkah untuk dapat 

melihat penyertaan Tuhan? 
3. Bagaimana kita dapat memastikan Tuhan 

menyertai kita?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk urapan-Mu supaya kami 
dapat melihat dan percaya rencana-Mu yang mulia 

dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keberanian 
untuk melangkah. Karena kami tahu, penyertaan-Mu 
senantiasa nyata dalam hidup kami, dan membawa 

kami dari satu kemenangan pada kemenangan lainnya. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 100-102 
1 Korintus 1 



27 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KESETIAAN MEMBAWA KITA PADA HAL YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik 
sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu. 
 
Saat seorang istri kehilangan suaminya, rasanya wajar 
saja bila ia kembali kepada keluarga orangtuanya. 
Namun sepeninggal suaminya, Ruth tetap memilih 
untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Segala sesuatu 
yang Naomi katakan, Ruth melakukannya dengan setia. 
Tidak ada satu pun keluhan dicatat di Alkitab. Hari 
berganti hari, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan 
terjadi. Ruth tetap melakukan tugas sehari-harinya 
dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Tanpa ia 
sadari, Tuhan yang tidak pernah tertidur melihat dan 
mengingat itu semua. Tuhan pun bergerak, 
membukakan pintu bagi Ruth pada masa depan yang 
jauh dari apa yang pernah terpikirkan olehnya. Ruth 
diangkat menjadi istri Boas, pemilik ladang tempat ia 
bekerja selama ini. Tidak hanya itu, namanya pun terus 



diingat oleh banyak orang karena tercatat dalam silsilah 
kelahiran Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, siapa yang 
bisa menyangka, kesetiaan seorang Ruth berbuah 
sangat manis dalam kehidupannya dan keturunannya.  
 
Itulah kekuatan dari sebuah kesetiaan. Setia ketika 
kondisi baik-baik saja tentu hal yang mudah. Namun 
ketika kita harus setia dalam kondisi yang tidak 
menguntungkan, penuh tekanan, bahkan mungkin kita 
justru diizinkan mengalami kerugian, tetapi kita tetap 
memutuskan untuk setia, itu baru luar biasa. Tentu saja 
Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mengingat 
itu semua dan di saat yang tepat, Dia akan membawa 
kita pada sesuatu yang jauh lebih besar. Itulah upah bagi 
kita yang mau terus bertekun dalam kesetiaan.  
 
Karena itu, mari terus bangun kesetiaan dalam diri kita. 
Mintalah kekuatan dari Tuhan dan belajarlah dari hal-
hal yang kecil yang menjadi tanggung jawab kita seperti 
kisah perumpamaan 5, 2, 1 talenta dari rhema firman 
Tuhan yang kita baca diatas. Lakukan dengan 
kesungguhan hati, sekalipun mungkin yang kita lakukan 
saat ini belum memiliki arti apa-apa. Lakukanlah sampai 
hidup kita memiliki arti yang layak diingat. Percayalah, 
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tetap kecil 
dan Dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. 
Haleluya! 
 



RENUNGAN 
Tetaplah menjadi orang yang SETIA karena yang setia 

TIDAK PERNAH TETAP KECIL dalam hidupnya. 

APLIKASI 
1. Hal apakah yang menjadi perjuangan Anda untuk 

tetap setia sampai saat ini? 
2. Kendala apakah yang Anda miliki ketika Anda 

mencoba untuk setia melakukan bagian Anda? 
3. Menurut Anda, apakah yang akan Anda terima 

ketika Anda berhasil untuk tetap setia? Tuliskan 
komitmen Anda!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas Pribadi-Mu sebagai Allah 

kami yang setia. Kesetiaan-Mu sungguh teruji dalam 
hidup kami. Dan saat ini, ini komitmen kami di 

hadapan-Mu, ya Tuhan, supaya kami juga 
dimampukan untuk setia seperti Engkau saja. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 103-104 
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