


03 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
JANGAN PERNAH MERAGUKAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 15:11 Siapakah yang seperti Engkau, di 
antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti Engkau, 
mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena 
perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat 
keajaiban? 
 
Sekelompok besar orang berkerumun di dekat air 
terjun Niagara, rupanya ada seorang akrobatik yang 
sedang beraksi disana. Ia membentangkan seutas tali 
melintasi air terjun dan berjalan diatasnya. Penonton 
menahan nafas menyaksikannya beraksi. Setelah 
sampai di ujung yang lain, penonton bertepuk tangan 
dengan meriah. “Terima kasih,” kata sang akrobatik. 
“Apakah kalian percaya bahwa saya dapat kembali ke 
ujung sana dengan membawa kereta dorong ini?” 
tanya sang akrobatik itu sambil mengambil kereta 
dorongnya. “Percaya, percaya!” jawab sebagian 
penonton. Dan benar, ia sampai di ujung sana dengan 
selamat juga. Penonton pun menyambutnya dengan 
tepuk tangan yang meriah. “Terima kasih! Sekarang 
saya akan memberi beban pada kereta dorong ini, 
apakah Saudara percaya saya dapat melakukannya?” 



tanya sang akrobatik. “Percaya, percaya...!” jawab 
sebagian besar penonton. “Nah, siapa yang berani 
duduk di kereta dorong ini?” Semua terdiam, tidak ada 
yang menjawab dan tidak ada yang berani.  
  
Ketika sang akrobatik turun dan bertanya, mereka 
menolak dengan banyak alasan, “Maaf, saya punya 
penyakit jantung! Maaf, saya tidak tahan! Maaf, isteri 
saya menunggu di rumah! Maaf, saya sudah terlalu 
tua!” dan masih banyak alasan lain. Akhirnya ada 
seorang pemuda yang mau mengajukan diri. Pemuda 
itu naik ke kereta dorong dan dimulailah akrobat yang 
menegangkan. Sementara itu banyak orang penasaran 
siapa gerangan pemuda yang pemberani itu. Selidik 
punya selidik, ternyata pemuda tersebut adalah anak 
dari sang akrobatik itu. Ketika sang akrobatik dan 
anaknya berhasil sampai di seberang air terjun Niagara, 
semua penonton bertepuk tangan dengan meriah.  
 
Pemuda tersebut berani menjawab tantangan sang 
akrobatik sebab setiap hari ia melihat bagaimana sang 
akrobatik yang tidak lain adalah ayahnya sendiri itu 
berhasil melakukan akrobatik tersebut ribuan kali, dan 
ia tidak meragukan kemampuan hebat dari ayahnya 
tersebut. Itulah juga yang seharusnya menjadi sikap 
hati kita terhadap Bapa kita di sorga, yaitu percaya 
penuh dan tidak meragukan kuasa-Nya. Kalau maut 
dan kematian saja bisa IA kalahkan, adakah hal yang 



lebih sulit daripada itu yang tidak sanggup untuk IA 
kerjakan? Sadarilah bahwa kita kita memiliki Tuhan 
yang adalah The God of Miracles, IA sanggup 
mengerjakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat dalam 
hidup kita. Mari buang semua keraguan yang 
menghalangi kita mengalami kedahsyatan Tuhan, 
percayai Dia sepenuhnya, dan alamilah kuasa mujizat-
Nya bekerja atas hidup kita.  
 
 
RENUNGAN 
Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan kita adalah 

THE GOD OF MIRACLES. 

 
 
APLIKASI 
1. Apakah ada hal yang Anda takutkan saat ini, 

apakah itu? 
2. Menurut Anda, apakah yang seringkali membuat 

Anda ragu akan kuasa Tuhan?  
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami kedahsyatan dari The God of 
Miracles? 
 

 
 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau 
dalam hidup kami. Kami tahu bahwa tidak akan 

perkara yang terlalu sukar atau berat di hadapan-MU. 
Ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau THE 
GOD OF MIRACLES yang akan mengerjakan keajaiban-

keajaiban dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 9-11; Markus 5:1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUHAN PUNYA TRILIUNAN SOLUSI 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 32:26-27 Firman TUHAN datang kepada 
Yeremia, bunyinya: "Sesungguhnya, akulah Tuhan, 
Allah segala makhluk; adakah sesuatu apa pun yang 
mustahil untuk-Ku? 
 
Bruce Nolan, seorang wartawan televisi di kota Buffalo, 
New York, merasa tidak puas dengan semua yang 
dimiliki dalam hidupnya. Sampai suatu hari ia 
mendapat kesempatan untuk beralih peran menjadi 
Tuhan. Di titik itu ia merasa bahwa ia lebih mampu 
menjalankan tugas seorang Tuhan daripada Tuhan 
sendiri. Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa ia 
hanyalah seorang manusia biasa yang hikmatnya 
terlalu sempit dan kecil untuk memikirkan seluruh 
dunia. Akibatnya, ketika miliaran permohonan doa dari 
manusia datang kepadanya, ia tidak sanggup untuk 
menjawabnya satu persatu, dan yang dilakukannya 
adalah memberikan jawaban “Ya” untuk semua 
permohonan doa.  
 
Akibat jawaban “Ya” tersebut, kekacauan massal 
terjadi. Kerusuhan terjadi di mana-mana karena 



kehendak bebas manusia semuanya terwujud. 
Kekacauan dunia tersebut membawa kesadaran 
kepada Bruce bahwa dirinya tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan Tuhan. Tuhanlah yang tahu 
memberikan jawaban serta solusi yang terbaik untuk 
setiap persoalan serta kebutuhan manusia. Akhirnya 
Bruce menyerahkan sepenuh hidupnya ke tangan 
Tuhan, dan Tuhan menerima penyesalan Bruce 
tersebut.  
 
Kisah ini terdapat di dalam film Bruce Almighty yang 
dibintangi oleh Jim Carrey dan dirilis pada tahun 2003. 
Sekalipun menimbulkan beberapa kontroversi karena 
menghadirkan “Tuhan” dalam alur filmnya, tetapi film 
ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Dari 
film ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan bukanlah 
seperti manusia yang sering kehabisan solusi. 
Berapapun banyaknya serta jenisnya persoalan, 
permohonan, serta kebutuhan yang disampaikan 
manusia kepada Tuhan, IA selalu memiliki solusi serta 
jawaban yang tepat. Mulai dari persoalan yang ringan 
dan sederhana, sampai kepada persoalan yang berat 
dan rumit, Tuhan selalu punya jawaban yang terbaik! 
Berapa banyak diantara kita yang saat ini rasanya 
terhimpit dengan berbagai-bagai masalah dalam hidup 
kita, seakan tak ada jalan lagi. Percayalah bahwa dari 
miliaran persoalan manusia di seluruh dunia, Tuhan 
punya triliunan solusi. Pegang kuat-kuat janji Tuhan ini 



dan yakinlah bahwa pada waktunya yang terbaik maka 
Tuhan akan membawa kita keluar dari semua badai 
hidup bahkan terbang tinggi bagai rajawali. Tuhan 
memberkati.  
 
RENUNGAN: 
Dari MILIARAN PERSOALAN manusia di seluruh dunia, 
Tuhan punya TRILIUNAN SOLUSI 
 
APLIKASI 
1. Pergumulan apa yang Anda alami yang sudah 

mendapat solusi yang ajaib dari Tuhan? 
2. Pelajaran apa yang Anda dapatkan melalui 

pergumulan Anda dan solusi dari Tuhan tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa selalu menerima solusi yang terbaik dari 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Bapa, meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, 
kami mau terus menyadari bahwa masalah kami biasa 

dan kami punya Tuhan yang luarbiasa dalam hidup 
kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 12-14: Markus 5:21-43 



05 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
DATANG SEPERTI GELOMBANG 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, Aku 
mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 
bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di 
seluruh bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, 
yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat 
perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan 
dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 
 
Bu Lily sudah mengajar lebih dari 20 tahun, ia adalah 
seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, taat menjadi 
pelaku firman, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di 
dalam seluruh hidupnya. Tidak seperti guru-guru pada 
umumnya, ia bukan guru mata pelajaran, tetapi ia 
adalah guru bimbingan konseling. Kebetulan di 
sekolahnya ada anak-anak inklusi, yaitu anak-anak 
berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan fisik. 
Bu Lily dengan sabar membantu mereka. Sekalipun 
keberadaannya kurang mendapat perhatian khusus 
dari murid-murid yang lain maupun orang tua murid, 
tetapi Bu Lily tetap menjalankan tugasnya dengan 
sebaik mungkin. 



Murid-murid yang diasuh Bu Lily banyak yang memiliki 
kelebihan di bidang seni, seperti musik dan vokal. Tidak 
jarang Bu Lily mengantarkan mereka mengikuti 
berbagai perlombaan. Semuanya dilakukannya dengan 
penuh ketelatenan dan pengabdian. Sampai suatu hari, 
tanpa pernah diduga, Bu Lily terpilih menjadi guru 
inklusi berprestasi tingkat propinsi dan bahkan menjadi 
pemenang kedua tingkat nasional. Bu Lily merasa 
seperti menerima gelombang mujizat yang sangat 
besar. Ia diundang ke Jakarta untuk menghadiri acara 
kenegaraan, menerima penghargaan dan mendapatkan 
berbagai hadiah. Tidak berhenti sampai disitu saja, 
sejak menerima penghargaan itu Bu Lily kerap kali 
diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar 
pendidikan anak-anak inklusi, sesuatu yang belum 
pernah terbayangkan sebelumnya oleh Bu Lily.  
 
Ayat rhema yang kita baca hari ini mengatakan bahwa 
Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di 
tengah-tengah umat-Nya. Kuncinya satu, yaitu hidup 
dalam perjanjian Tuhan dan senantiasa mengandalkan-
Nya dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita hidup 
dalam perjanjian Tuhan, taat menjadi pelaku firman 
dan senantiasa mengandalkan-Nya, maka Tuhan akan 
membawa kita mengalami gelombang keajaiban demi 
keajaiban, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan 
dipermuliakan dan banyak orang bisa percaya kepada 
Tuhan.  



RENUNGAN 
Mujizat dan KEAJAIBAN Tuhan akan DATANG SEPERTI 
GELOMBANG ombak. 
 
APLIKASI 
1. Sebutkan, mujizat-mujizat seperti apa yang Anda 

ingin Tuhan nyatakan atas hidup Anda? 
2. Hal-hal apa yang Anda kerjakan agar mujizat itu 

Tuhan nyatakan atas hidup Anda? 
3. Seberapa Anda yakin bahwa Tuhan akan 

menyatakan semua itu atas hidup Anda, ujilah hati 
Anda.  

 
DOA UNTUK HARI INI 

Bapa, kami senantiasa menyadari bahwa hidup kami 
bukan karena melihat namun karena percaya 

kepadaMu dan kami mau terus pelihara iman kami 
sampai keajaiban dan mujizat itu datang seperti 

gelombang ombak dalam hidup kami. Dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 15-16; Markus 6:1-29 
 
 
 
 
 



06 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DUNIA DALAM KEGELAPAN NAMUN KITA PANEN 

MUJIZAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 
bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu. 
 
Sejak akhir tahun 2019 sebelum covid masuk dan 
melanda Indonesia, Tuhan sudah memberikan rhema 
firmanNya kepada setiap kita dalam Yesaya 60:2 
“Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang 
TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi 
nyata atasmu.” Mungkin awalnya kita tidak begitu 
memahami apa maksud dari rhema firman Tuhan ini, 
namun ketika rhema ini terus-menerus disampaikan 
oleh bapak gembala sidang, dan kita mulai melangkah 
dalam ketaatan, maka perkara-perkara ajaib Tuhan 
nyatakan.  
 
Ketika kita bersama-sama bersatu hati untuk 
menanggapi rhema Tuhan ini, Tuhan berkarya secara 
luar biasa di dalamnya. Banyak kesaksian yang kita lihat 



dan dengar di gereja kita, meski dunia dalam ke 
gelapan dan resesi ekonomi terjadi namun ada begitu 
banyak jemaat di gereja kita yang malah mengalami 
banjir mujizat. Yang awalnya bisnisnya hanya kecil-
kecilan sekarang jadi besar, yang awalnya hanya 
memiliki satu usaha sekarang memiliki berbagai usaha. 
Gereja kita pun juga sama, yang dulunya kita hanya 
ibadah onsite setiap Minggu, sekarang kita bisa 
menjangkau banyak jiwa dari berbagai belahan bumi 
melalui ibadah online. Yang dulunya untuk menambah 
satu tempat ibadah saja rasanya cukup berat, tetapi 
sekarang Tuhan malah memberi tempat-tempat baru 
bagi gereja kita yaitu di Jogja, PIK Jakarta dan pusat 
kegerakan Roh Kudus global di Solo.  
 
Inilah penggenapan janji Tuhan itu. Saat dunia dalam 
gelap, kita anak-anakNya yang mau taat menanggapi 
janji Tuhan, justru dibawa Tuhan mengalami panen 
mujizat. Itulah sebabnya, teruslah berjalan dalam 
tuntunan Tuhan, makin melekat dan dengar-dengaran 
akan kehendakNya, maka apapun yang sedang terjadi 
di dunia, kita anak-anakNya akan tetap naik dan bukan 
turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Melalui hidup 
kita, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan kita bisa 
menjadi berkat serta membawa banyak orang percaya 
kepada Tuhan.  
 
 



RENUNGAN 
Ketika keadaan DUNIA SEDANG GELAP, justru inilah 
SAATNYA PANEN MUJIZAT bagi kita yang percaya. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin memberikan 

panen mujizat kepada kita saat dunia sedang 
dalam kegelapan? 

2. Bagaimana supaya kita bisa mengalami panen 
mujizat saat dunia sedang dalam kegelapan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 
melalui kegelapan dunia ini Anda bisa 
memancarkan terang Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Terimakasih untuk janjiMu dalam Yesaya 60 bagi 
setiap kami Tuhan, kami mau terus tangkap sampai 

rhema ini benar-benar menjadi kenyataan. Sebab kami 
rindu melalui hidup kami namaMU dipermuliakan dan 
kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 17-19: Markus 6:30-56 
 
 
 



07 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MASALAH BANYAK, KEAJAIBAN BANYAK 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 34:20 Kemalangan orang benar banyak, 
tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu; 
 
Kita pasti tidak asing dengan kisah hidup Daud. 
Bagaimana ia dilupakan dan dibedakan di masa 
kecilnya. Dipilih menjadi raja tetapi harus melalui 
banyak tantangan. Berhadapan dengan Goliat dan 
menang. Namun Saul iri padanya dan Daud pun 
dikejar-kejar serta bersembunyi di gua Adulam. Berkali-
kali Saul hendak menangkapnya, dan ia hampir celaka 
di tangan musuh, tetapi herannya, entah bagaimana 
Daud selalu bisa lolos, bahkan bisa selalu menang atas 
musuh-musuhnya. Bahkan Alkitab mencatat, tidak 
pernah sekali pun Daud maju berperang tanpa 
kemenangan. 
 
Kehidupan Daud di satu sisi mengalami begitu banyak 
kemalangan. Namun di sisi lain, Tuhan selalu 
meluputkannya. Seolah-olah ada 'tangan tak tampak' 
yang mengizinkan semua kesesakan itu terjadi, tetapi 
kemudian mengubah semua itu menjadi kemenangan 
bagi Daud. Itulah wujud nyata back up dan dukungan 



Tuhan atas hidupnya. Ketika ia ditolak dan dilupakan, 
Tuhan ada di dekatnya, sehingga ia bisa berkata, 
"Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi 
Tuhan tidak pernah meninggalkan aku." Ketika Goliat 
datang dengan segala ‘kemuliaan manusiawinya’, Daud 
tidak takut dan tetap percaya karena ia tahu kekuatan 
seperti apa yang menyertainya. Saat ia di gua Adulam, 
ia bahkan tetap bisa berbuah. Ia menjadi pemimpin 
bagi banyak jiwa yang butuh dipulihkan, karena ada 
kekuatan Tuhan yang mem-back up dan 
memampukannya.  
 
Jika itu terjadi dalam hidup Daud, maka hal yang sama 
pun pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Memang, hidup 
dalam Tuhan tidak berarti kita akan lepas dari 
tantangan. Justru, melalui tantangan itulah, kita bisa 
mengalami banyak keajaiban Tuhan. Percayalah bahwa 
dukungan ilahi Tuhan akan selalu ada untuk 
meluputkan, bahkan kita akan bisa membalikkan 
keadaan menjadi sebuah kemenangan. Karena itu, 
bersemangatlah, jangan takut! Anugerah Tuhan yang 
melimpah menyertai kita. Dan siapakah yang akan 
menjadi lawan kita jika Tuhan yang bersama dengan 
kita? Tidak ada! 
 
RENUNGAN 
MASALAH semakin banyak berarti KEAJAIBAN Tuhan 
yang kita alami semakin BANYAK. 



APLIKASI 
1. Bagaimana respon Anda terhadap masalah yang 

datang atas hidup Anda selama ini?  
2. Keajaiban-keajaiban apa yang pernah Anda alami 

dibalik masalah yang pernah Anda hadapi? 
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa semakin banyak mengalami keajaiban Tuhan 
dibalik masalah yang Anda hadapi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Terimakasih Tuhan, karena rancangan-MU baik 
adanya, dan semata-mata untuk mendatangkan 

anugerah serta damai sejahtera dalam hidup kami. 
Apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi, 

kami percaya itu adalah sarana untuk Engkau 
menunjukkan keajaiban-MU dalam hidup kami. 

Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin. 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 20-22; Markus 7:1-13 

 

 

 

 

 

 



08 OKTOBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN UNTUK GELOMBANG KEAJAIBAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:40 Jawab Yesus: "Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau 
akan melihat kemuliaan Allah?" 
 
Anda pernah makan pisang goreng bukan? Makanan 
tradisional dengan bahan dasar pisang ini banyak 
disukai oleh masyarakat Indonesia. Rasanya yang 
manis, dibalut dengan tepung yang renyah, paling enak 
kalau dimakan dalam keadaan hangat. Apalagi kalau 
suasana sedang dingin atau hujan, bisa menambah 
kenikmatan saat kita makan pisang goreng hangat. 
Bahan dasar makanan pisang goreng adalah pisang. 
Tanpa adanya pisang, maka seseorang tidak bisa 
membuat pisang goreng. Kalau diganti dengan bahan 
lain misalnya singkong, atau tape, atau ketan, namanya 
bukan lagi pisang goreng, melainkan singkong goreng, 
tape goreng, ketan goreng. Untuk membuat pisang 
goreng, selalu harus ada pisang. 
 
Demikian juga dengan apa yang namanya mujizat. 
Bahan dasar mujizat adalah iman. Kalau kita ingin 



menikmati mujizat, maka kita harus punya bahan 
dasarnya, yaitu iman. Imanlah yang akan menghasilkan 
mujizat kesembuhan; imanlah yang akan menghasilkan 
mujizat keuangan, imanlah yang akan menghasilkan 
mujizat pertobatan jiwa-jiwa, terobosan-terobosan 
besar, penemuan-penemuan hebat; oleh imanlah, 
maka apa yang tadinya mustahil menjadi tidak 
mustahil. Oleh imanlah, rasul-rasul bisa 
menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Oleh 
imanlah, Nuh bisa membangun bahtera yang besar. 
Oleh imanlah, Abraham dan Sara yang sudah lanjut 
usia dan mandul, bisa mempunyai anak. Oleh imanlah, 
Yosua dan seluruh bangsa Israel bisa merobohkan 
tembok Yerikho hanya dengan pekik sorak-sorai puji-
pujian. 
 
Itu sebabnya, milikilah iman kepada Tuhan dan Firman-
Nya, sebab itulah yang akan membuat kita bisa masuk 
dalam gelombang keajaiban Tuhan. Singkirkanlah 
semua keraguan serta kebimbangan. Mintalah 
pertolongan kepada Roh Kudus supaya hati kita terus 
dikuatkan dan dimantapkan untuk berjalan dalam 
rhema firman Tuhan. Memang tantangan dan 
persoalan tetap ada, tetapi ketika iman kita teguh di 
dalam Tuhan, maka kita pasti akan dibawa masuk 
dalam gelombang keajaiban demi keajaiban yang 
sudah disediakan Tuhan. 
 



RENUNGAN 
Milikilah IMAN untuk MASUK dalam GELOMBANG 
KEAJAIBAN Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa perlu iman untuk kita bisa mengalami 

mujizat? 
2. Gelombang keajaiban dari Tuhan apa yang Anda 

butuhkan saat ini? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami gelombang keajaiban dari Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

Roh Kudus, tolong kami untuk membangun iman kami 
terus mantap percaya penuh kepada firman-MU. Kami 

percaya gelombang keajaiban-MU akan Engkau 
kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa 
menjadi saksi-MU dan mempermuliakan nama-MU. 

Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 23-25: Markus 7:14-37 

 

 

 

 



09 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RESPON YANG TEPAT TERHADAP JANJI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 25:10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia 
dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada 
perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 
 
Suatu ketika, Walter Burke, direktur perusahaan 
McDonnel Douglas Corp, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang penerbangan, menerima telepon 
dari John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. 
Presiden Kennedy berkata, “Tuan Burke, kami 
memerlukan sebuah roket dengan kekuatan yang 
cukup besar untuk membawa orang ke bulan. Saya 
sudah mendengar segala alasan mengapa hal itu tidak 
dapat dilaksanakan. Sekarang pecahkan masalah itu 
sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan.” Walter 
Burke menerima proyek itu dan berhasil membuat 
roket untuk penerbangan luar angkasa untuk pertama 
kalinya di Amerika.  
 
Bagaimana respon Anda jika suatu ketika Anda 
mendapatkan sebuah proyek pekerjaan atau studi 
kasus yang sangat sulit untuk dikerjakan? Ada orang 
yang suka menerima tantangan tersebut, namun ada 



pula orang yang justru menolak, bahkan mengeluh 
dengan proyek yang terlihat sulit dan belum pernah 
mereka kerjakan. Seperti itu jugalah respon anak-anak 
Tuhan terhadap janji Tuhan. Ada yang merespon 
dengan keluhan karena merasa mendapat beban yang 
berat, tetapi ada juga yang merespon dengan penuh 
sukacita serta semangat karena merasa mendapat 
anugerah yang sangat besar. Respon yang berbeda, 
tentu saja akan membuahkan hasil yang berbeda.  
 
Hari ini, pilihlah untuk memiliki respon hati dan iman 
yang tepat terhadap setiap janji Tuhan. Memang benar 
janji Tuhan seringkali melampaui pikiran serta 
kemampuan kita, tetapi saat kita memiliki respon hati 
dan iman yang benar, maka Roh Kuduslah yang akan 
menolong kita mencapai janji Tuhan tersebut. Justru 
disitulah karya Roh Kudus bekerja dengan nyata atas 
hidup kita, sebab bukan dengan keperkasaan dan 
bukan dengan kekuatan kita mencapainya, tetapi 
dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Ketika kita 
memiliki respon hati dan iman yang benar terhadap 
janji Tuhan, maka kapasitas hidup kita akan terus 
diperbesar dan semakin diperbesar, sehingga hidup 
kita bisa menjadi berkat yang semakin luas untuk 
banyak orang.  
 
 
 



RENUNGAN 
Milikilah RESPON HATI dan IMAN yang tepat terhadap 
JANJI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah janji Tuhan yang Anda terima hari-hari ini?  
2. Bagaimana respon hati Anda terhadap janji Tuhan 

tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami janji Tuhan yang Anda terima? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan, kami bersyukur atas janji-MU yang dahsyat 
bagi kami. Tolong kami untuk terus memegang teguh 
janji-MU, apapun tantangan serta pergumulan yang 

harus kami hadapi. Kami percaya kuasa Roh KudusMU 
akan memampukan kami mencapai janji yang telah 

Engkau berikan bagi kami. Terimakasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 26-28; Markus 8 

 


