


 05 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
LAPANGKANLAH TEMPAT KEMAHMU! 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan 
bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah 
menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan 
pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! 
 
Bertahun-tahun lamanya Vira harus tetap bekerja di 
hari Minggu untuk menutup target dari perusahaan 
tempatnya bekerja. Suatu hari Vira merasakan 
dorongan yang sangat kuat untuk terlibat pelayanan di 
gerejanya. Vira sempat ragu-ragu, sebab tanpa ia 
melayani pun ia sudah kekurangan waktu. Sampai-
sampai harus tetap bekerja di saat orang lain libur. Vira 
sempat bergumul lama, dan akhirnya ia memutuskan 
untuk taat. Ia mendaftarkan diri dan mulai melayani. 
Ajaibnya, justru setelah Vira mulai melayani, 
pelanggan-pelanggannya bertambah banyak, order 
mereka juga meningkat dengan signifikan. Target 
mingguannya dapat terkumpul tanpa ia harus bekerja 
lagi di hari Minggu. 

Seringkali kita merasa sudah lelah untuk berharap, 
lelah menunggu harapan kita menjadi kenyataan. 



Sesungguhnya bukan kita yang menunggu, tetapi justru 
Tuhan yang sedang menunggu kita untuk 
memperbesar kapasitas kita, supaya Dia bisa 
mengerjakan mujizat yang super besar dalam hidup 
kita. Firman Tuhan berkata, lapangkan tempat 
kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat 
kediamanmu, janganlah menghematnya. Ini berarti 
Tuhan mau kita menyiapkan wadah yang besar, berani 
bayar harga dan berani berharap super besar. 

Jangan hanya berharap supaya keluarga kita bisa 
menerima Tuhan, tapi perbesar iman kita bahwa seisi 
keluarga kita melayani Tuhan. Jangan hanya berharap 
bisa punya rumah yang biasa-biasa saja, tapi perbesar 
iman bahwa Tuhan memberkati berlimpah-limpah, 
sehingga kita bisa memiliki rumah bagus yang besar 
dan bisa kita pakai untuk kelompok sel. Jangan hanya 
berharap gereja kita akan bertumbuh saja, tapi 
perbesar kapasitas manusia roh dan skill kita dalam 
melayani Tuhan sehingga mengalami percepatan 
rohani dan pertumbuhan dahsyat. Jangan hanya 
berharap mujizat kecil-kecilan, tapi perbesar ukuran 
wadah kita sebesar-besarnya, maka mujizat super 
besar akan menjadi milik kita. 

 
RENUNGAN 
LAPANGKANLAH tempat kemahmu. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memperbesar kapasitas dalam 

hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 

melapangkan tempat kemah kita? 
3. Bagaimana cara agar kita dapat konsisten 

melapangkan tempat kemah kehidupan kita? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu 
merencanakan yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami 

agar dapat menangkap dan melakukan Rhema-Mu, 
sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbesar 

kapasitasnya. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 19-20; Matius 18:21-35 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGALAMI PERKARA-PERKARA YANG SUPER 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 12:2 Aku akan membuat engkau menjadi 
bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 
membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 
berkat. 
 
Berawal dari persekutuan doa beranggotakan 7 orang, 
hari ini gereja kita GBI Keluarga Allah telah menjadi 
gereja dengan puluhan ribu anggota jemaat. 33 tahun, 
merupakan waktu yang tidak singkat jika dilihat. Akan 
tetapi untuk sebuah perkembangan yang hanya 
dimulai dari persekutuan doa menjadi gereja besar 
dengan berbagai fasilitas luar biasa, ini merupakan 
percepatan yang dari Tuhan. Bukan hanya tempat 
ibadah, tetapi juga memiliki stasiun radio El Shaddai 24 
jam, program televisi, Pondok Daud 24 jam, STT El-
Shadday dan sekolah Pelita Nusantara Kasih, yang 
membuka kelas dari Playgroup sampai Sekolah 
Menengah Atas.  

Tidak ketinggalan pula pelayanan dan program sosial 
untuk masyarakat melalui Kinik El Shaddai, mobil 
ambulans dan mobil jenazah, pembagian beras gratis, 



pasar murah dan program anak asuh. Oleh anugerah 
Tuhan, gereja kita telah membuka gereja lokal di 
berbagai kota bahkan sampai di luar negeri. Pelayanan 
multimedia kita pun telah sangat berkembang dengan 
menggunakan berbagai media sosial seperti YouTube, 
Instagram, TikTok, FaceBook, Twitter dan Gereja 
Internet.  

Bahkan di tengah pandemi yang kata orang semua 
sedang serba sulit, Tuhan justru berikan rhema untuk 
membangun Pusat Kegerakan Roh Kudus yang akan 
menjadi gebrakan akhir jaman untuk menuai jiwa 
besar-besaran. Ya, Tuhan bukan hanya mau 
mengupsize gereja tapi Dia mau men-supersize gereja 
kita. Rhema yang super sedang Tuhan siapkan, bukan 
hanya supersize, tapi juga super power, super speed, 
super growth, super anointing, super impact! Mari kita 
tanggapi dengan ikut berjuang dan ikut ambil bagian 
dalam kegerakan besar Tuhan. Ketika kita bisa 
menangkap rhema ini, maka perkara-perkara besar 
akan terjadi dalam hidup kita. Supersize juga akan 
terjadi dalam pekerjaan, bisnis dan hidup kita yang 
akan diperbesar Tuhan ke level yang belum pernah kita 
alami sebelumnya. (PF)  

RENUNGAN 
Bukan hanya supersize, tapi Tuhan juga akan 
mengerjakan SUPER POWER, SUPER SPEED, SUPER 
GROWTH, SUPER ANOINTING, SUPER IMPACT. 



APLIKASI 
1. Rhema super apa yang Anda tangkap dari Tuhan 

untuk hidup Anda? 
2. Supersize dalam hal apakah yang Anda rindukan 

terjadi dalam hidup Anda? 
3. Apa komitmen Anda untuk ikut ambil bagian 

dalam kegerakan super besar yang sedang Tuhan 
kerjakan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, berikan kami iman untuk super besar. 
Kami memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, 
tetapi saat kami menangkap dan menghidupi Rhema-

Mu, kami percaya kami akan mengalami perkara-
perkara dengan ukuran super besar dalam hidup kami.  

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 21-22; Matius 19 

 

 

 

 

 

 

 



07 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMPERBESAR HATI DAN IMAN UNTUK MENERIMA 

RHEMA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 9:23 Jawab Yesus: "Katamu: jika Engkau 
dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang 
percaya!" 
 
Bapak dan Ibu Jaka adalah sepasang suami istri yang 
taat kepada Tuhan. Setiap hari minggu, mereka selalu 
datang beribadah ke rumah Tuhan. Hari itu, sepulang 
dari gereja, Ibu Jaka mendapat sebuah rhema untuk 
memberikan janji iman. Ibu Jaka pun 
menyampaikannya kepada suaminya dan Pak Jaka 
menyetujui untuk memberikan janji iman. Walaupun 
sebenarnya angka janji iman yang mereka sepakati itu 
cukup besar dan melebihi dari penghasilan mereka 
setiap bulannya, namun mereka belajar untuk percaya 
dan beriman bahwa mereka bisa memberikan janji 
iman sesuai dengan angka yang mereka dapat dari 
Tuhan.  
 
Di saat penghasilan mereka tiap bulan seakan selalu 
saja habis, janji iman tersebut sebenarnya tidak masuk 
akal bagi mereka. Setiap hari mereka selalu 



mendoakan janji iman mereka dan percaya bahwa 
Tuhan pasti akan menyediakan bagi mereka. Meskipun 
secara manusia mustahil, Bapak dan Ibu Jaka percaya 
bahwa rhema yang Tuhan berikan tidaklah salah dan IA 
pasti akan menggenapinya terjadi dalam hidup mereka. 
 
Terkadang saat keadaan dan apa yang kita alami tdak 
seperti harapan kita, iman kita menjadi memudar. 
Tidak jarang pula kita justru menyalahkan Tuhan. 
Namun, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita 
supaya kita menyediakan ruang yang besar untuk 
menerima rhema firman Tuhan. Saat kita bisa 
menangkap rhema, perbesarlah hati dan iman kita, 
sehingga kita bisa percaya pada rhema-Nya yang 
seringkali tidak masuk akal. Bahwa segala sesuatu yang 
belum ada itu sanggup Tuhan adakan, bahkan dalam 
skala yang super. Jika kita sungguh-sungguh percaya, 
maka hidup kita yang tadinya super kecil, super 
terbatas, super biasa, akan dijadikan Tuhan super 
besar. (LEW) 
 
RENUNGAN 
HATI dan IMAN kita perlu dibesarkan supaya kita bisa 
MENERIMA RHEMA Firman Tuhan yang seringkali 
TIDAK MASUK AKAL. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah tandanya hati dan iman Anda sudah 

menerima rhema Firman Tuhan? 
2. Mengapa Anda harus membesarkan hati dan iman 

agar bisa menerima rhema Firman Tuhan yang 
seringkali tidak masuk akal ? 

3. Bagaimana cara Anda untuk memperbesar hati 
dan iman Anda agar bisa menerima rhema firman 
Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, berikanlah kami hati dan iman yang 
semakin besar sehingga kami bisa menerima rhema 

dari-Mu yang seringkali tidak masuk akal. Kami 
percaya Engkau akan mengerjakan perkara besar 

dalam hidup kami.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 23-24; Matius 20:1-16 

 

 

 

 

 

 

 



08 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
WAKTUNYA UNTUK MAJU MENUJU BABAK BARU 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 1:7 Majulah, berangkatlah, pergilah ke 
pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga 
mereka di Araba-Yordan, di Pegunungan, di Daerah 
Bukit, di Tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni 
negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai 
Efrat, sungai besar itu. 
 
Seorang pria melamar pekerjaan sebagai cleaning 
service di Microsoft. Manajer HR mewawancarainya, 
"Anda diterima bekerja, berikan alamat email Anda dan 
saya akan mengirimkan aplikasi untuk diisi," kata 
manajer HR itu. Pria itu menjawab, "Saya tidak 
memiliki komputer, apalagi alamat email." Karena ia 
tidak memiliki email, maka ia pun dinyatakan tidak 
diterima bekerja. Pria itu tertegun, namun tidak 
kehilangan pengharapan. Keesokan harinya, dengan 
uang $10 di sakunya, ia pergi ke supermarket dan 
membeli 10 kotak tomat. Dia kemudian menjual tomat 
itu dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Dalam 
waktu kurang dari dua jam, dia berhasil 
melipatgandakan modalnya. Dia mengulanginya tiga 
kali dan pulang dengan uang $60.  



Pria itu melakukannya setiap hari dan sering 
pulang larut malam. Tak lama, ia bisa membeli mobil, 
lalu truk, dan kemudian mempunyai armada kendaraan 
pengiriman sendiri. 5 tahun kemudian, pria itu menjadi 
salah satu pengusaha sukses di Amerika Serikat. Dia 
pun lalu mendaftar untuk memiliki asuransi jiwa. Di 
tengah percakapan, petugas asuransi itu bertanya 
tentang alamat email untuk keperluan asuransi. Pria itu 
menjawab, "Aku tidak punya email.” Petugas itu 
keheranan, "Anda tidak punya email namun berhasil 
membangun sebuah perusahaan bisnis. Bayangkan 
bagaimana jadinya kalau Anda memiliki email?" Pria itu 
berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kalau saya punya 
email, saat ini saya akan menjadi seorang petugas 
cleaning service." 

Ilustrasi diatas menjadi renungan tersendiri bagi kita, 
bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga 
berada dalam kondisi seolah tidak ada harapan dan 
serba kekurangan? Rhema hari ini berkata bahwa 
babak baru telah tiba. Ini waktunya kita bangkit dan 
maju bersama Tuhan. Seperti Tuhan mengutus bangsa 
Israel untuk maju menduduki daerah negeri orang 
Kanaan, demikian juga Tuhan memerintahkan kita 
untuk berani melangkah masuk ke babak yang baru. 
Meskipun secara manusia seolah-olah perkara itu 
mustahil, tetapi milikilah iman yang super besar untuk 
meresponi rhema firman Tuhan ini. Sebab bersama 



Tuhan, kita pasti mengalami terobosan untuk masuk 
dalam babak baru yang super besar.  

RENUNGAN 
Ini waktunya kita MAJU, bergerak dan siap mengalami 
TEROBOSAN untuk masuk dalam BABAK BARU yang 
super.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana respon hati Anda selama ini dalam 

menghadapi situasi sulit? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin agar kita 

bergerak maju dengan iman untuk super besar?  
3. Bagaimana Anda akan memperbesar kapasitas 

iman Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Tuhan, kami yakin bahwa ketika kami berjalan dan 
maju bersama-Mu, akan selalu ada penyertaan dan 

pertolongan daripada-Mu. Sehingga kami mengalami 
terobosan demi terobosan dalam hidup kami untuk 

masuk dalam babak baru yang super. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 25-26; Matius 20:17-34 

 

 



09 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SAATNYA UNTUK BANGKIT DAN MAJU 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 13:17 Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut 
panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan 
Kuberikan negeri itu. 
 
Banyak diantara kita yang pernah mengalami 
kegagalan atau membuat kesalahan, hingga akhirnya 
membuat kita merasa putus asa dan kecewa. 
Kenyataan bahwa kita pernah gagal adalah bukti 
bahwa kita belum selesai. Karena kegagalan bukanlah 
akhir segalanya. Setiap orang pasti pernah gagal. 
Bahkan semua orang yang berhasil sekarang, pasti juga 
pernah melalui kegagalan di masa lalu. Maka janganlah 
kita menjadikan kegagalan sebagai penghalang untuk 
terus maju, namun jadikan kegagalan sebagai batu 
loncatan menuju keberhasilan besar.  

Ingatlah bahwa kita  tidak diciptakan untuk diam dan 
tersangkut di satu tempat. Tuhan tidak mau kita diam 
berlama-lama di satu posisi sebab Tuhan mau bawa 
kita ke tempat yang jauh lebih besar! Sebagian dari kita 
mungkin memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, 
memalukan atau bahkan seperti sudah tidak ada 



harapan lagi untuk memiliki kehidupan yang baik. 
Tetapi Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang 
baru bagi mereka yang mau diubahkan. Kasih dan 
kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk mengubah 
masa depan kita menjadi penuh harapan. Sepahit 
apapun Mara, pasti akan ada Elim jika kita mau bangkit 
dan maju bersama Tuhan. 

Hari ini, jika kita sedang merasa gagal dan tidak ada 
pengharapan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita 
agar tetap bangkit dan maju! Sudah berapa lama kita 
dalam kondisi kehabisan bensin atau berada 
dalam posisi off? Jika sudah cukup lama Anda ada di 
posisi kegagalan dan kekalahan, maka sekarang 
waktunya untuk bangkit dan maju bersama Tuhan. 
Tinggalkan semua kegagalan dan kekecewaan kita. 
Berserah penuh pada Tuhan hingga kita menerima 
1000x lipat mujizat dan berkat yang sudah Tuhan 
sediakan. Beranilah memiliki  iman super besar bahwa 
kita akan dibawa Tuhan menduduki tanah perjanjian 
yang sudah Tuhan siapkan untuk kita.  

 
RENUNGAN 
Ini saatnya BANGKIT dan MAJU untuk menerima 1000x 
LIPAT yang sudah Tuhan sediakan.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang membuat Anda merasa tertahan dan 

tidak dapat maju untuk meresponi rhema firman 
Tuhan yang Anda terima?  

2. Mengapa penting bagi Anda untuk memiliki iman 
super besar?  

3. Bagaimana cara Anda untuk memiliki iman yang 
demikian? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa urapi hati kami untuk dapat menangkap, 
percaya dan melangkah dengan iman atas rhema yang 

sudah Engkau bagikan melalui gereja kami. Kami 
percaya, Engkau akan senantiasa menyertai dan 

melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 
kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 27-28; Matius 21:1-22 

 

 

 

 

 



10 SEPTEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN YANG BESAR MENUNTUN PADA VISI YANG 
BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 15:5 Lalu TUHAN membawa Abram ke luar 
serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah 
bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." 
Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya 
nanti keturunanmu." 
 
Kebimbangan adalah salah satu panah yang iblis 
lepaskan kepada setiap orang percaya selain ketakutan 
dan kekuatiran. Iblis mau supaya manusia tidak lagi 
percaya dan beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, 
melainkan percaya kepada dustanya.  Jelas sekali 
bahwa kebimbangan adalah musuh dari iman.  Selama 
kebimbangan menguasai hati dan pikiran seseorang, 
mustahil ia mempercayai janji Tuhan yang tertulis di 
Alkitab.  Adalah tidak mungkin untuk memiliki iman 
yang besar bersamaan dengan kebimbangan. 

Secara manusia, Abraham punya alasan untuk bimbang 
ketika Tuhan berkata akan membuat Abraham menjadi 
bangsa yang besar. Ketika mendengar janji Tuhan 
tersebut usianya tidak lagi muda alias sudah tua, dan 



isterinya juga sudah mati haid. Akan tetapi respon 
Abraham adalah percaya kepada Tuhan. Maka TUHAN 
memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran (Kej 
15:6).  Pada akhirnya mereka melihat janji Tuhan 
tersebut digenapi,  ketika Sara mengandung dan 
melahirkan seorang bayi laki-laki bagi Abraham dalam 
masa tuanya. 

Penantian yang dijalani Abraham bukanlah penantian 
yang singkat. Kita tahu bahwa menanti adalah 
pekerjaan yang sangat membosankan!  Kondisi fisiknya 
yang sudah menua dan melemah, merupakan satu 
godaan untuk berhenti berharap. Namun imannya 
yang besar membuat Tuhan bisa memberikan visi yang 
besar kepada Abraham bahwa keturunannya akan 
sebanyak bintang di langit. Karena itu marilah kita 
berjuang agar memiliki iman untuk super besar, karena 
iman itu akan menuntun kita kepada pikiran dan visi 
yang besar. Percayalah bahwa Tuhan sanggup 
melakukan segala perkara dan tidak ada rencana-Nya 
yang gagal.  

 
RENUNGAN 
IMAN yang besar akan menuntun kita kepada PIKIRAN 
dan VISI yang besar. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki iman yang besar dalam 

menangkap janji Tuhan atas hidup Anda selama 
ini? 

2. Menurut Anda, mengapa iman yang besar dapat 
menuntun kita pada pikiran dan visi yang besar? 

3. Pikiran dan visi besar apa yang Anda lihat ketika 
Anda memiliki iman untuk super besar?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, saat ini kami mau berkomitmen untuk 
selalu memiliki iman yang besar kepada-Mu. Kami mau 

selalu percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. 
Tidak ada satu hal pun yang luput dari-Mu. Hingga 

kami mencapai visi yang besar dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 29-30; Matius 21:23-46 

 

 

 

 



11 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
GUNUNG TUHAN AKAN LEBIH TINGGI DARI SEGALA 

SESUATU 

 
RHEMA HARI INI 
Mikha 4:1-2 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: 
gunung rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi 
gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-
bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kesana, 2 
dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: 
"Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah 
Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-
Nya dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab 
dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman TUHAN 
dari Yerusalem." 
 
Sosok wanita ini lahir dengan keadaan fisik yang sangat 
terbatas. Akan tetapi dengan tangan dan kaki yang 
sangat kecil, ia justru dipakai Tuhan secara luar biasa. 
Sebagai motivator, sudah jutaan orang yang terberkati 
dan termotivasi olehnya. Nama wanita itu 
adalah  Louisa Hanjono,  kelahiran Kediri 44 tahun yang 
silam. Tinggi badannya saat ini hanya 75 cm, dengan 
berat badan 20 Kg. Kondisi itu sempat membuat 
dirinya ingin bunuh diri waktu SMA. Penghinaan dan 
intimidasi dari teman-temannya menjadi makanan 



sehari-hari, tetapi cinta kasih keluarganya akhirnya 
memberinya kekuatan untuk bangkit.  

Oleh anugerah Tuhan, Louisa saat ini memiliki keluarga 
kecil yang bahagia. Suaminya, Handojo Prasetya, dan 
anak semata wayangnya, Maria Gabriella Handojo 
adalah salah satu bukti bahwa Tuhan selalu bisa 
diandalkan dalam situasi yang sangat mustahil 
sekalipun. Kehidupan Louisa adalah kisah mujizat yang 
sanggup Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang yang 
menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seorang yang 
awalnya direndahkan, dikucilkan, dan terbuang dari 
lingkungan sosialnya, tetapi diangkat oleh Tuhan naik 
terbang tinggi dan menjadi saksi untuk kemuliaan 
Tuhan.  

Mungkin saat ini kita merasa gunung tantangan serta 
kemustahilan dalam hidup kita begitu besar dan sulit 
ditaklukkan. Namun tetaplah yakin bahwa akan tiba 
waktunya dimana gunung Tuhan akan berdiri dan 
menjulang tinggi melebihi segala sesuatu. Itu sebabnya 
milikilah iman yang besar, perkuat patok pengharapan 
kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa inilah 
saatnya Tuhan mengerjakan supersize dalam hidup 
kita. Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 

 
 
 
 



RENUNGAN 
Akan tiba waktunya dimana GUNUNG TUHAN berdiri 
dan MENJULANG LEBIH TINGGI daripada segala 
sesuatu yang lain. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana respon hati Anda selama ini dalam 

menghadapi gunung kemustahilan dalam hidup 
Anda? 

2. Percayakah Anda bahwa akan tiba waktunya 
gunung Tuhan berdiri dan menjulang lebih tinggi 
dari segala sesuatu? Mengapa? 

3. Bagaimana langkah dan komitmen Anda agar 
dapat memiliki iman yang besar dalam menangkap 
rhema hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajarlah kami untuk selalu memiliki iman yang 
besar. Karena kami percaya, bahwa gunung apapun 

yang kami hadapi saat ini tidaklah sebanding dengan 
gunung Tuhan. Semua yang Kau rancangkan dalam 

hidup kami, pasti yang terbaik. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 31-33; Matius 22:1-22 

 


