


12 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJADI BESAR ATAU KECIL ADALAH PILIHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 30:19 Aku memanggil langit dan bumi 
menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu 
kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan 
kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik 
engkau maupun keturunanmu, 
 
Kita semua menyadari bahwa hidup senantiasa 
menawarkan pilihan. Pagi hari, kita sudah 
diperhadapkan dengan pilihan, mau bangun atau tidur 
lagi. Setelah bangun pun memilih hendak sarapan atau 
tidak, kemudian diperhadapkan kembali  pada pilihan 
akan makan apa. Demikian pula ada pilihan-pilihan 
lainnya dari yang sepele sampai  yang serius. Seperti, 
mau belajar atau bermain, mau menikah atau hidup 
melajang, mau menyapa orang atau mau acuh tak 
acuh, bolos atau kuliah, melanjutkan skripsi atau 
berhenti, dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak 
pilihan dalam setiap aspek kehidupan kita.  

Yang menarik atas semua pilihan dalam hidup ini 
adalah bahwa ada konsekuensi yang harus kita 
tanggung untuk semua pilihan yang kita ambil. Rhema 



Tuhan hari ini berbicara tentang pilihan yang sebaiknya 
kita pilih. Bahwa dari pilihan-pilihan yang 
diperhadapkan kepada kita, ada yang berujung pada 
hasil yang jauh berbeda. Pilihan yang benar akan 
membawa kita pada kehidupan dan berkat, sedangkan 
pilihan yang salah akan membawa kita pada kematian 
dan kutuk. Kerinduan Tuhan atas setiap kita adalah 
memberi kehidupan yang semakin lama semakin besar 
dan bukan mengecil. 

Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, 
kita selalu punya pilihan! Menyerah pada keadaan, 
atau kita mau bangkit dan mencari tuntunan Tuhan. 
Mari bangun kedekatan yang sungguh-sungguh dengan 
Tuhan, aktifkan manusia roh kita, sehingga kita 
semakin mengenal Tuhan sebagai sang pemberi dan 
pemilik segalanya. Percayalah bahwa Tuhan akan 
memberikan apa yang kita minta selama permintaan 
itu sesuai dengan kehendak-Nya. Miliki keberanian 
untuk meminta yang besar kepada Bapa kita,  sebab 
pilihan dan keputusan ada di tangan kita, mau menjadi 
besar atau kecil. (Rdf) 

 
RENUNGAN 
Menjadi BESAR atau KECIL adalah PILIHAN kita sendiri. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pilihan apa yang Anda doakan selama ini kepada 

Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan rindu agar Anda menjadi besar? 
3. Bagaimana komitmen Anda untuk dapat 

mengaplikasikan renungan hari ini? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Bapa, kami mengerti bahwa Engkau hanya 
merencanakan yang terbaik bagi kami. Kami rindu agar 

hidup kami semakin besar dan bukan semakin kecil 
dalam segala aspek hidup kami. Mampukan kami, 

sehingga hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluar 34-35; Matius 22:23-46 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PILIHLAH UNTUK MENJADI BESAR! 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:36 Kauberikan kepadaku perisai 
keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, 
kemurahan-Mu membuat aku besar. 
 
Bagi sebagian orang, menentukan pilihan adalah 
sesuatu yang cukup sulit. Menurut Barry Schwartz, 
seorang psikolog dari University of California di 
Berkeley, meski beberapa pilihan itu baik, kesalahan 
kita adalah terlalu banyak memikirkannya lebih dari 
yang seharusnya. Kita menghabiskan banyak waktu 
untuk meneliti berbagai opsi, akibatnya kita mengalami 
"kelelahan pengambilan keputusan". Hal ini bisa 
membuat kita justru memilih hal yang salah pada saat 
yang benar-benar penting dan menentukan.  

Dalam wawancaranya dengan jurnalis Michael Lewis, 
Presiden Barack Obama mengatakan kalau ia tidak 
akan mengubah-ubah isi lemari pakaiannya dengan jas 
selain biru dan abu-abu. Sebab Obama tidak mau 
membuang-buang waktu dengan mencemaskan hal 
seperti pilihan jas mana lagi yang akan ia kenakan. Bagi 
Obama, lebih baik ia memfokuskan energi dalam 



pengambilan keputusan. Ya, kita sebagai manusia 
memang diberi Tuhan suatu keistimewaan, yaitu 
kehendak bebas, termasuk kebebasan untuk memilih 
dan memutuskan. Ini merupakan suatu berkat, 
sekaligus perangkap jika kita sampai salah dalam 
menentukan pilihan.  

Mungkin ada baiknya jika kita belajar dari anak-anak, 
yang identik dengan kepolosan, kejujuran dan apa 
adanya. Mereka tidak akan sungkan-sungkan memilih 
bagian yang terbesar dan terbaik jika di suruh untuk 
memilih. Anak-anak tidak berpikir bahwa orang bisa 
saja menganggap mereka tidak sopan, tidak tahu diri, 
serakah atau pun yang lainnya. Kita harus mengerti 
bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan 
terbesar bagi kita. Jadi tidaklah bijaksana jika kita 
memilih hidup yang biasa-biasa saja atau yang kecil-
kecilan ketika kita bisa memilih sesuatu yang besar. 
Pilihlah untuk menjadi besar karena Tuhan memang 
punya rencana untuk mensupersize hidup setiap anak-
anakNya. (PF)  

 
 
RENUNGAN 
PILIHLAH untuk MENJADI BESAR. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Mengapa Anda harus memilih untuk menjadi 

besar? 
2. Apa yang sering kali membuat Anda sulit untuk 

memilih menjadi besar? 
3. Bagaimana Anda akan mulai belajar memilih untuk 

menjadi besar? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, ingatkanlah kami selalu bahwa rencana-
Mu besar bagi kami. Apapun kenyataan yang kami 

lihat, biarlah janji-Mu membuat kami tetap memilih 
untuk menjadi besar. Ajar kami terus memperbesar 
kapasitas kami, sebab kami percaya, Engkau akan 

membawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan yang 
lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 36-38; Matius 23:1-22 

 

 

 

 

 

 



14 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SALAH SATU KUNCI UTAMA MENGALAMI SUPERSIZE 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:26 Demikian juga Roh membantu kita dalam 
kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana 
sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa 
untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang 
tidak terucapkan. 
 
Manusia disebut hidup tatkala ia masih bernafas, tanpa 
nafas manusia akan dinyatakan meninggal dunia. 
Sedangkan bagi manusia rohani kita, doa merupakan 
nafas hidup orang percaya. Sehingga selama kita hidup 
di dunia ini, kita harus selalu berdoa agar manusia 
rohani kita terus hidup. Berdoa adalah hal yang tidak 
boleh kita abaikan dalam hidup kita. Kita harus 
menjadikannya hal yang penting dan kita juga harus 
bersungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Tuhan.  
 
Bagi kita, berdoa bisa dilakukan kapan saja dan dimana 
saja. Tidak ada batasan ruang dan waktu untuk kita 
berdoa. Melalui doa, kita tidak saja bisa mengutarakan 
apapun yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, tetapi 
kita juga bisa menaikkan permohonan-permohonan 
kepada Tuhan. Namun, kita perlu ingat  bahwa saat 



menaikkan doa, janganlah kita hanya meminta untuk 
kepentingan diri kita sendiri saja. Janganlah pula 
berdoa sebatas formalitas serta tidak ada iman di 
dalamnya. Lihatlah bagaimana Tuhan menjawab doa 
Elia ketika ia berdoa sungguh-sungguh meminta agar 
hujan tidak turun dan ketika ia berdoa meminta hujan 
turun ke bumi (Yak 5:17-16). 
 
Meskipun saat ini kita diperhadapkan dengan banyak 
tantangan, tekanan dan ujian hidup, tetaplah berdoa! 
Percayalah, ketika kita berdoa dengan iman yang besar 
dan  tujuan doa kita juga benar, maka Tuhan pasti akan 
menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, jikalau kita 
ingin mengalami supersize dalam hidup kita, bangunlah 
kehidupan doa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan 
dan berdoalah untuk hal-hal yang besar. Ambillah 
komitmen untuk meluangkan waktu secara khusus 
berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Hal-hal yang 
baru akan Tuhan singkapkan dan apa yang tidak 
pernah terpikirkan, akan Tuhan kerjakan bagi kita. 
(LEW) 
 
RENUNGAN 
BERDOA adalah salah satu KUNCI UTAMA untuk 
mengalami SUPERSIZE. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana kehidupan doa Anda selama ini ? 
2. Mengapa berdoa menjadi salah satu kunci utama 

mengalami supersize ? 
3. Apa komitmen Anda untuk membangun 

kehidupan doa Anda setelah ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah 
yang selalu Kau limpahkan bagi kami. Ajarilah kami 
selalu datang kepada-Mu dalam keadaan apapun 

lewat doa-doa kami. Kami percaya supersize akan kami 
alami saat kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 39-40; Matius 23:23-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MELAKUKAN PERKARA BESAR BERSAMA TUHAN 

YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 17:19 Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini 
dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala 
perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala 
perkara yang besar itu. 
 
Ketika Ferdinand de Lesseps mendengar bahwa teman 
semasa kecilnya, Mohamed Sa’id Pasha, dinobatkan 
menjadi wakil raja Mesir, ia langsung berangkat ke 
Kairo. De Lesseps datang ke Mesir untuk 
mendiskusikan idenya tentang sebuah terusan yang 
menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. 
Sebuah kanal dengan jalur terbuka yang lurus tanpa 
kunci sepanjang 193 kilometer. Tujuannya adalah 
mempersingkat jarak tempuh pelayaran kapal-kapal 
dari Eropa menuju ke Asia dan sebaliknya, tanpa perlu 
lagi mengelilingi pesisir barat Afrika. Ide ini sebetulnya 
sudah ada sejak abad ke-15, tetapi baru dapat 
terwujud setelah Ferdinand de Lesseps mendapat 
kepastian dukungan dari temannya, orang kuat di 
Mesir saat itu. 



Pada akhirnya, setelah memakan waktu yang panjang, 
Terusan Suez pun resmi dibuka pada 17 November 
1869. Tanpa dukungan dari sahabat de Lesseps, 
pembangunan ini hanya akan menjadi sebuah rencana 
saja. Namun saat mendapat dukungan dan sokongan 
dari orang yang tepat, ide tersebut dapat terealisasi. 
Ya, hanya proyek kecil yang tidak membutuhkan 
sponsor untuk penyelenggaraannya; hanya event kecil 
yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Akan 
tetapi untuk sesuatu yang besar, kita memerlukan 
dukungan dan sokongan dari pihak yang juga besar.  

Di hari ulang tahun gereja kita ini, Tuhan mengajarkan 
kepada kita untuk berani minta perkara-perkara yang 
besar untuk tujuan yang juga besar. Memiliki impian 
besar dan melakukan perkara-perkara yang besar 
bukanlah hal yang mustahil jika kita bersama Tuhan 
dan beroleh dukungan-Nya. Ada banyak janji firman 
Tuhan untuk menjadikan kita besar, seperti yang Dia 
janjikan kepada Daud dalam ayat rhema kita hari ini. 
Jadi jangan hanya meminta perkara yang kecil saja 
kepada Tuhan, tetapi mintalah yang besar, karena 
itulah yang telah Tuhan firmankan bagi hidup kita. 

 
RENUNGAN 
Jangan hanya MINTA perkara yang KECIL saja, tetapi 
MINTALAH perkara yang BESAR tetapi dengan TUJUAN 
yang BESAR juga. 



APLIKASI 
1. Bagaimana doa Anda selama ini? Sudahkah Anda 

berani meminta perkara yang besar kepada 
Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 
berani meminta perkara yang besar? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar dapat 
melakukan perkara- perkara besar bersama 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami kurang 
peraya kepada janji-Mu atas hidup kami. Ajar kami 
agar  berani meminta yang besar, sebab bersama 

Engkau, kami bisa mengalami perkara-perkara besar. 
Biarlah melalui hidup kami, nama-Mu semakin 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 1-3; Matius 24:1-28 

 

 

 

 

 

 



16 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HARGA YANG LEBIH UNTUK SESUATU YANG LEBIH 

BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-
Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut 
Aku” 
 
Kita tentu mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini 
memiliki nilai atau harga. Barang akan berharga mahal 
dan bernilai tinggi apabila barang tersebut memiliki 
kualitas yang sangat bagus. Barang tersebut pasti telah 
melalui proses yang panjang dan rumit. Sebaliknya 
sebuah barang yang kualitasnya tidak bagus, harganya 
pasti lebih murah atau bernilai rendah. Sebab proses 
pembuatannya pun kebanyakan tidak memakan waktu 
lama dan berasal dari bahan yang kurang terjamin 
mutunya. Demikian pula untuk menjadi orang yang 
berhasil dan memiliki reputasi baik, tentulah tidak 
datang dengan begitu saja. Melainkan ada harga dan 
perjuangan yang harus dibayar.  

Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus juga 
berlaku hal yang sama. Ketika kita berdoa kepada 



Tuhan meminta sesuatu yang lebih besar, maka ada 
harga yang lebih besar pula yang harus kita bayar. 
Tuhan sudah terlebih dulu habis-habisan untuk kita,  
yaitu dengan memberikan nyawa-Nya. Oleh karena itu, 
Tuhan pun rindu agar kita juga habis-habisan untuk 
Tuhan. Tuhan mau kita berani menabur dengan 
segenap.  

Apapun yang saat ini sedang kita doakan, tetaplah 
percaya saat kita berani bayar harga, maka sesuatu 
yang besar pun akan terjadi. Jika kita ingin bisnis kita di 
perbesar, maka kita harus siap bayar harga untuk 
bekerja lebih tekun dan giat. Kalau kita mau sukacita 
pernikahan kita diperbesar, maka kita harus siap bayar 
harga untuk mengikis ego kita, menabur pengampunan 
dan kasih, juga menyediakan waktu dan telinga kita 
untuk pasangan. Kalau kita mau komsel kita 
diperbesar, maka kita harus siap bayar harga lebih, 
memuridkan lebih, memperhatikan lebih, dan 
mendoakan lebih. Ketika kita ingin hidup yang 
diperbesar oleh Tuhan tetapi kita tidak mau 
berkomitmen untuk membayar harga lebih, maka 
semua itu hanya akan menjadi impian belaka.  

 
RENUNGAN 
Untuk SESUATU YANG LEBIH BESAR, ada HARGA 
YANG LEBIH BESAR yang harus dibayar. 
 



APLIKASI 
1. Dalam hal apa saja yang Anda rindu untuk 

mengalami terobosan Tuhan yang besar? 
2. Selama ini, apa yang membuat Anda mau 

membayar harga yang lebih besar untuk sesuatu 
hal?  

3. Harga lebih besar apa yang Anda komit akan 
bayarkan untuk mendapat sesuatu yang lebih 
besar dari Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, kami rindu untuk dapat mengalami rencana-Mu 
yang besar bagi setiap kami. Kami berdoa untuk 

urapan dan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk 
melakukan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 4-5; Matius 24:29-51 

 

 

 

 

 

 



17 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
HARGA UNTUK RHEMA DAN PENGURAPAN YANG 

LEBIH BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:13-14 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi 
ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus. 
 
Florence Nightingale adalah pelopor keperawatan 
modern, penulis dan juga ahli statistik. Ia juga dikenal 
dengan julukan Bidadari Berlampu (The Lady With The 
Lamp) atas keberaniannya mengumpulkan korban 
perang di Semenanjung Krimea, Rusia. Dengan hanya 
berbekal lampu minyak, ia berjalan di gelap malam 
mencari satu persatu tentara yang masih hidup untuk 
dirawat. Florence Nightingale juga dikenal sebagai 
tokoh yang mempelopori perawatan medis bagi korban 
perang, kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. 
Ia menulis berbagai buku dan karya ilmiah yang sampai 
saat ini menjadi acuan bagi standar keperawatan di 
berbagai penjuru dunia. 



Florence berasal dari keluarga bangsawan yang kaya 
raya, sehingga tentu wajar baginya untuk hidup 
bermalas-malasan dan menikmati harta berlimpah 
seperti yang dilakukan oleh saudara dan teman-
temannya. Namun tidak bagi Florence, ia berani 
membayar harga demi rhema yang ia dapatkan dari 
Tuhan. Walau mendapatkan penolakan dari orang tua 
dan keluarganya, Florence berani melakukan apapun 
sebab Tuhan telah memanggilnya dalam sebuah 
penglihatan untuk melayani-Nya,  melalui 
pertolongannya bagi sesama.  
 
Keberanian Florence Nightingale untuk menerima 
rhema dan pengurapan yang lebih besar, pada akhirnya 
membuat namanya tetap dikenang sampai sekarang. 
Rhema adalah sesuatu yang sanggup membuat yang 
tidak ada jadi ada dan yang biasa menjadi luar biasa. 
Menangkap rhema adalah awal dari kita menerima dan 
mengalami supersize dari Tuhan. Karena itu kita harus 
siap bayar harga untuk menerima rhema. Mulailah 
dengan meningkatkan jam doa, membaca firman Tuhan 
dan berdoa puasa. Beranilah bayar harga untuk yang 
besar karena semuanya akan mendatangkan hidup yang 
supersize bagi kita. Amin. 
 
RENUNGAN 
BERANILAH BAYAR HARGA untuk menerima RHEMA 
dan PENGURAPAN yang lebih besar. 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda menerima Rhema dan Pengurapan 

dari Tuhan? Jika pernah, dalam hal apa?  
2. Beranikah Anda membayar harga untuk mendapat 

Rhema dan Pengurapan dari Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda agar memiliki sifat yang berani 

membayar harga untuk menerima Rhema dan 
Pengurapan yang lebih besar dari Tuhan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, ampuni kami yang belum memiliki 
keberanian membayar harga untuk mendapatkan 
Rhema dan Pengurapan yang lebih besar dari-MU. 

Tuhan Yesus, kami mau menjadi besar dan makin besar 
demi kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, ajar dan 

bentuk kami menjadi pribadi yang taat dan berani 
membayar harga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 6-7; Matius 25:1-30 

 
 
 
 



18 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI MENDATANGKAN HIDUP YANG SUPERSIZE 

 
RHEMA HARI INI  
Lukas 11:9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, 
maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu 
akan dibukakan bagimu. 
 
Suatu kali, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya 
tentang bagaimana mereka harus berdoa. Di sanalah 
Yesus mengajarkan tentang Doa Bapa Kami. Setelah 
itu, ada satu lagi yang Yesus tambahkan. Yaitu bahwa 
kita tidak perlu malu atau merasa sungkan untuk 
meminta sesuatu yang kita perlukan kepada Tuhan di 
dalam doa kita. Yesus mengajarkan tentang hal ini 
dengan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang 
datang meminta bantuan kepada sahabatnya. Sang 
sahabat itu sudah mengunci pintu rumahnya dan 
sudah bersiap-siap untuk tidur. Seandainya pun 
sahabatnya itu sudah enggan membuka pintu, tetapi 
karena orang itu tidak merasa malu untuk meminta 
bantuan dengan mengetok pintu, maka sahabatnya itu 
pun akhirnya pasti mau  membuka pintu  dan 
memberinya bantuan.  



Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin mengatakan 
kepada kita, bahwa manusia yang masih punya 
keterbatasan saja akan membukakan pintu jika ada 
seseorang yang terus-menerus mengetuk pintunya, 
terlebih lagi Tuhan, Allah Bapa kita di sorga. Dia pasti 
juga akan mengindahkan jika ada anak-anak-Nya yang 
mengetuk pintu sorga dengan penuh keberanian. 
Terlebih Tuhan memiliki kerinduan untuk melakukan 
perkara-perkara yang supersize dalam hidup kita.  

Saat ini, adakah keinginan dan permohonan terbesar 
dalam hidup kita yang belum dijawab oleh Tuhan? 
Inilah saatnya kita bangkit, bangun kembali Pondok 
Daud, berani meminta hal yang besar dan berani untuk 
bayar harga. Percayalah, Dia tidak akan mengabaikan 
seruan kita. Dia akan mendengar dan giliran kita untuk 
mendapatkan jawaban doa-doa kita akan segera tiba. 
Saat kita mau komitmen berani bayar harga besar 
untuk meminta hal yang besar, maka Tuhan akan 
mendatangkan hidup yang supersize bagi kita semua. 
Tuhan Yesus memberkati (ABU). 

 
RENUNGAN  
Berani MEMINTA HAL YANG BESAR dan berani BAYAR 
HARGA YANG BESAR akan mendatangkan HIDUP 
YANG SUPERSIZE. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berani meminta hal yang besar 

dan berani bayar harga yang besar selama ini? Jika 
belum, mengapa demikian? 

2. Mengapa kunci hidup supersize adalah berani 
minta hal yang besar kepada Tuhan? 

3. Bagaimana langkah Anda agar mengalami hidup 
yang supersize? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, kami rindu mengalami hal yang besar dalam 
hidup kami. Mampukan kami agar dapat berkomitmen 

berani bayar harga yang besar, agar hidup kami 
mengalami supersize. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 8-10; Matius 25:31-46 

 


