


16 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TAHUN LAUNCHING ANAK TUHAN BESAR-BESARAN 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:19 Sebab dengan sangat rindu seluruh 

makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 

 
Sudah lama Hizkia ingin menjadi seorang polisi. Sejak 
menjadi murid SMA, ia pun memantapkan cita-citanya 
dengan melatih dirinya lewat latihan-latihan layaknya 
seorang anggota polisi. Tak jarang orangtuanya 
mendapatinya sedang melakukan latihan angkat beban 
hingga push-up di halaman rumah mereka. Ketika ada 
kesempatan untuk mengikuti tes kepolisian, ia tidak 
menyia-nyiakannya dan ia pun lulus dengan predikat 
terbaik ke-2. Setelah lulus tes, Hizkia dikirim ke 
akademi kepolisian.  
 
Meki Hizkia berangkat dengan semangat yang 
berkobar-kobar, tetapi menjalani pelatihan kepolisian 
tidaklah mudah. Selama delapan bulan, Hizkia 
digembleng habis-habisan. Ia harus melalui latihan fisik 
yang sangat berat dan mempelajari setumpuk ilmu 
kepolisian yang seolah tak ada habisnya. Tak sekali dua 
kali, Hizkia merasa ingin menyerah dan pulang ke 



rumah. Namun ia terus bertahan. Akhirnya, masa 
pendidikan pun berakhir. Bersama dengan teman-
temannya, Hizkia dilantik dan resmi menjadi polisi yang 
siap bertugas di lapangan.  
 
Yesus pun diperkenalkan kepada dunia sebelum 
memulai pekerjaan-Nya ketika dibaptis oleh Yohanes 
Pembaptis. Yesus juga mempersiapkan diri selama 
empat puluh hari dengan berpuasa. Demikian pula 
dengan anak-anak Tuhan. Melalui berbagai 
permasalahan hidup, kita dipersiapkan untuk menjadi 
pasukan-Nya Allah. Di tengah dunia yang semakin 
gelap ini pun, keberadaan anak-anak Tuhan yang 
membawa terang sangat dinanti-nantikan. Mari kita 
tunjukkan kepada dunia bahwa kitalah agen-agen 
Tuhan yang mereka tunggu untuk membawa 
perubahan bagi dunia ini. (AM) 
 
 
RENUNGAN 
2023 adalah tahun LAUNCHING BESAR-BESARAN bagi 

anak-anak Tuhan. 

 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang Anda persiapkan untuk menghadapi 

launching besar-besaran  di tahun 2023? 
2. Mengapa anak-anak Tuhan harus menyatakan diri 

kepada dunia? 
3. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan menyatakan 

diri kepada dunia? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk rhema hari ini. Tolong 
kami agar kami dapat memperkenalkan diri kepada 
dunia bahwa kamilah yang mereka tunggu saat ini 
untuk menyatakan terang kemuliaan-Mu di tengah 
dunia yang semakin gelap ini. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 34-36 
Yohanes 19:1-22 

 



17 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DIPROSES UNTUK MEMASUKI BABAK BARU 

KEHIDUPAN 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu 
yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan 
di padang gurun dan sungai-sungai di padang 
belantara. 
 
Saat kita membuat kue donat, kita membutuhkan 
berbagai bahan untuk proses pembuatannya. Bahan 
baku utama donat adalah tepung terigu, telur, gula, 
mentega, pengembang roti, lalu ditambahi bahan 
lainnya seperti aneka selai, cokelat, atau keju sesuai 
selera. Ada pula yang berinovasi dengan bahan 
kentang, labu kuning, ubi, atau yang lainnya. Proses 
pembuatan donat membutuhkan berbagai tahap, yaitu 
penimbangan bahan, pencampuran, pengadukan, 
sampai adonan siap untuk dibentuk dan dicetak. 
Sebelum memasuki proses finishing, donat harus 
digoreng dahulu, baru kemudian dihias sesuai 
keinginan agar menggugah selera. Donat yang cantik 
nan lezat, serta menggoda lidah, ternyata melalui 
proses yang panjang, dan membutuhkan waktu, juga 
ketelatenan dalam membuatnya. Tepung terigu akan 



tetap menjadi tepung, mentega tetaplah mentega, bila 
tidak disatukan dan diproses dengan bahan lain. Tanpa 
proses pengolahan, suatu bahan tidak akan mejadi 
produk yang memiliki nilai jual dan bermanfaat.  
 
Demikian halnya dengan hidup kita yang baru akan 
menjadi berguna dan bisa menjadi berkat saat kita mau 
dibentuk serta diproses. Kita memerlukan proses yang 
penuh tantangan dan terkadang sangat melelahkan 
agar hidup kita memiliki nilai lebih. Teruslah 
bertumbuh, dan berproses dengan kemampuan 
terbaik, dengan karunia yang telah Tuhan berikan bagi 
kita.  
 
Percayalah, Tuhan mempunyai rencana yang lebih 
besar dari keadaan diri kita saat ini. Mungkin kita saat 
ini masih belum menjadi apa-apa, tetapi bersiaplah dan 
mulailah dari sekarang untuk berproses. Seperti 
pepatah yang mengatakan, perjalanan satu mil dimulai 
dari satu langkah. Dalam suasana tahun baru ini, mari 
kita lanjutkan perjalanan kita dalam tuntunan Tuhan,  
dengan hati penuh sukacita dan harapan baru 
menyambut datangnya berkat Tuhan yang telah Tuhan 
sediakan bagi kita di tahun 2023. Babak baru telah 
dimulai dan inilah waktu kita untuk di-launching 
sehingga skala hidup kita diperbesar. Miliki hati yang 
mau dibentuk dan dipakai Tuhan sebagai alat-Nya, 
untuk menggenapi rencana-Nya. (KRD) 



RENUNGAN 
BABAK BARU dalam hidup Anda akan segera DIMULAI. 
 
APLIKASI 
1.     Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan memiliki 

rencana lebih besar dari keadaan Anda saat ini? 
Seberapa besar keyakinan Anda? 

2.     Apa yang akan Anda lakukan untuk memulai 
babak baru dalam kehidupan Anda? 

3.     Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita segera 
memulai babak baru dalam hidup kita? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan di tahun 

yang baru ini, atas kehidupan yang boleh kami nikmati 
dan rasakan.  Engkau izinkan kami memulai babak 

baru dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan 
dalam rencana-Mu, sehingga hidup kami akan terus 

diperbesar sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan hidup 
kami di setiap musim kehidupan yang akan kami 
hadapi di tahun ini  di dalam tangan-Mu, Tuhan. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 1-2 

Yohanes 19: 23-42 
 



18 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TERANG TUHAN YANG MENJADI PELITA DALAM 

HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita 
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di 
atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di 
dalam rumah itu. 
 
Firman Tuhan berkata bahwa kita, anak-anak Tuhan, 
adalah terang dunia. Namun, seberapa banyak dari kita 
yang merasa hidupnya meredup dan tersembunyi? 
Mungkin banyak dari kita yang selagi menjalani hidup 
mengalami berbagai hal yang melemahkan kita.  
Mungkin kita diperlakukan tidak adil, sering dihina, dan 
selalu dipandang rendah oleh orang lain, sehingga kita 
jadi rendah diri serta merasa tidak mampu. Namun, 
firman Tuhan tak pernah salah. Kita perlu menyadari 
bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam 
dalam kita, sehingga kita memiliki terang Kristus.  
 
Rhema hari in pun mengatakan bahwa pelita tidak 
seharusnya diletakkan di bawah gantang. Gantang 
adalah alat takar untuk hasil panen kering yang 
dipergunakan di zaman dahulu. Volume satu gantang 



sekitar 35,24 liter. Karena berukuran sangat besar, saat 
sebuah pelita diletakan di dalamnya, pelita itu tidak 
akan kelihatan. Oleh sebab itu, pelita harus diletakan di 
atas kaki dian. Hal itu berarti, ketika waktutnya tiba 
nanti, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dari 
yang sanggup kita bayangkan.  
 
Itu sebabnya, buanglah semua ketakutan, kekuatiran, 
dan keputusasaan dalam menghadapi hidup ini. 
Datanglah mendekat kepada terang Tuhan yang ajaib. 
Mari kita deklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun 
bersinar terang bagi kita. Setiap kita akan dibawa 
Tuhan naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan 
ekor. Tahun ini Tuhan akan bawa kita naik level dan 
hidup kita akan memancarkan terang Tuhan lebih lagi, 
sehingga kegelapan di sekitar kita pun lenyap. (Ycw) 
 
RENUNGAN 
Saat Tuhan memakai anak-Nya, Dia pasti akan 
MENGANGKATNYA KE ATAS. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah Terang 

Yang Ajaib? Bagaimana cara Anda mengetahuinya? 
2. Dengan cara apa Tuhan bisa memakai Anda? 
3. Apa yang Anda lakukan agar terang Tuhan 

senantiasa menyinari hidup Anda? 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan Yesus buat Terang Tuhan yang 

ajaib yang senantiasa menyinari hidup kami sehingga 
tidak ada lagi kegelapan dan ketakutan dalam hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 3-5 
Yohanes 20 



19 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SABAR MENANTIKAN WAKTU TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir. 
 
Siapa sih yang tidak tahu KFC? KFC adalah jaringan 
restoran cepat saji terbesar kedua di dunia. Saat ini KFC 
sudah memiliki sekitar 25.000 cabang di seluruh dunia. 
Sebelum sukses menjadi pendiri KFC, Kolonel Sanders 
harus melewati berbagai masa sulit dalam hidupnya, 
mulai dari kehilangan ayahnya, gagal menjadi tentara, 
ditinggalkan istrinya, dan masih banyak lagi. Ia sempat 
merasa hidupnya tidak berguna bahkan sampai ingin 
bunuh diri. Namun, pada akhirnya ia berhasil bangkit. 
Ia mencoba menjual ayam goreng menggunakan 
resepnya sendiri. Kemudian usahanya tersebut 
berkembang dengan pesat hingga pada akhirnya ia 
dapat mendirikan restoran yang bernama KFC dan 
menjadi seorang miliarder di usianya yang sudah senja. 
 



Belajar dari kisah Kolonel Sanders, jika kita merasa 
hidup kita gagal, doa kita tidak dijawab, atau tidak ada 
terobosan dalam hidup kita, janganlah kuatir. Hal itu 
tidak berarti selamanya kita akan hidup seperti itu, 
hanya saja waktu Tuhan belum tiba. Saat kita tidak 
menyadarinya, Tuhan sedang menunggu waktu yang 
terbaik untuk mempromosikan kita. Percaya dan Imani, 
mulai tahun ini Tuhan akan mempromosikan kita 
secara besar-besaran! Bisnis kita akan dikenal, 
keuangan kita berlimpah, keluarga kita harmonis, studi 
kita berhasil, dan masih banyak lagi. 
 
Oleh karena itu, kita harus sabar menanti waktu Tuhan, 
bertahan dalam proses, dan menempa diri kita 
sungguh-sungguh. Ditempa artinya digembleng, dilatih, 
dididik, dan didisiplin. Memang itu adalah fase yang 
tidak mengenakkan, tetapi semua itu akan 
mempertajam diri kita supaya ketika waktu-Nya tiba, 
kita sudah siap sedia, sehingga kita tidak akan 
melewatkan kesempatan dan kita dapat melihat 
betapa indah serta sempurnanya rencana Tuhan di 
dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Anda BUKAN TIDAK BERGUNA, hanya saja waktu Anda 
BELUM TIBA. 
 
 



APLIKASI 
1.     Adakah suatu keadaan yang membuat Anda 

merasa hidup Anda tidak berguna?  
2.  Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan hal-

hal sulit datang dalam hidup Anda?  
3.  Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa siap kapanpun ketika waktu Tuhan tiba?  
 
 

DOA HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup 
kami. Ampunilah kami ketika kami merasa hidup kami 
tidak berguna dan ajarilah kami untuk selalu bersabar 
dan setia menunggu waktu-Mu. Pertajam hidup kami 
supaya ketika waktu-Mu tiba, kami dalam posisi yang 

siap menerima berkat-Mu, sehingga kami dapat 
melihat betapa ajaib dan hebat rencana-Mu dalam 

hidup kami. Di Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 6-8 
Yohanes 21 

 



20 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
WAKTU TUHAN PASTI YANG TERBAIK 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:12 Bersukacitalah dalam pengharapan, 
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam 
doa! 
 
Ada sebuah kisah tentang seorang yang berduka 
karena semua anaknya mati, harta bendanya 
dirampok, dan ia terkena sakit borok yang parah 
sampai-sampai menggunakan sekeping beling untuk 
menggaruk badannya. Di dalam kesesakannya, ia tidak 
menyalahkan siapa pun, termasuk Tuhan. Ia justru 
tetap menaruh pengharapannya dalam Tuhan dan ia 
berhasil lulus ujian kehidupan. Tuhan mengganti apa 
yang hilang dari hidupnya dengan berkat dua kali lipat. 
Ia adalah Ayub, dan di tengah kesesakannya, ia dapat 
berkata, “Tuhan yang memberi, Tuhan yang 
mengambil, terpujilah nama Tuhan!” (Ayb. 1:21). 
 
Di awal tahun 2023 ini, bolehkah firman Tuhan 
mengingatkan kita? Teruslah bersukacita dalam 
pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan teruslah 
bertekun dalam doa, karena waktu Tuhan pasti tiba 
bagi setiap kita yang terus berharap kepada-Nya. Apa 



pun yang kita nantikan hari-hari ini, sabarlah 
menantikan pengenapan janji Tuhan. Ingatlah, sekali-
kali Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya.  
 
Kalau Ayub berhasil melalui ujian dalam hidupnya 
dengan tetap menaruh pengharapan dan menantikan 
pertolongan Tuhan, kita juga PASTI bisa! Mari bangkit 
dalam pengharapan dan doa kepada Tuhan. 
Ingatlah, Tuhan mengasihi kita semua. Dengan 
kematian-Nya di atas kayu salib dan kebangkitan-Nya 
pada hari yang ketiga, Tuhan memberikan kita 
pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, 
semua pasti ada waktunya.  

 
RENUNGAN 
Menunggu waktu Tuhan tiba bukanlah hal yang 
mudah, tetapi TETAPLAH BERSABAR sampai waktu-
Nya tiba. 
 
APLIKASI 
1. Pengharapan apa yang saat ini Anda rindukan? 
2. Mengapa penting bagi Anda agar memilih untuk 

bersabar dan terus mengandalkan Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa menantikan Tuhan dengan 

sabar sampai waktu-Nya tiba? 
 

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk 

proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. 
Kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan 
dalam hidup kami. Kami imani bahwa Tuhan selalu 

punya cara yang terbaik untuk menolong kami, anak-
anak yang amat Engkau kasihi. Ini kami Tuhan, 

pimpin hidup kami. Kami percaya, hidup kami aman 
dalam-Mu. Di Dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 9-10 

Kisah Para Rasul 1 
 



21 JANUARI 2023 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TETAP MELAKUKAN YANG TERBAIK 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. 
 
Saat keadaan tidak berpihak kepada kita, sulit rasanya 
untuk tetap melakukan yang terbaik. Terlebih lagi 
ketika usaha keras kita tak dipandang dan malah orang 
lain yang mendapatkan penghargaan, tak jarang 
perasaan tidak adil menguasai hati, lalu semangat kita 
pun pupus. Namun, meski keberadaannya seolah-olah 
tak terlihat, Matias tak kecewa dan tetap setia. Ya, ia 
sudah mengikuti Yesus sejak baptisan Yohanes hingga 
Dia terangkat ke sorga. Namun tak sekali pun namanya 
disebut dalam Alkitab, sampai akhirnya Yudas Iskariot 
bunuh diri dan murid Yesus tinggal sebelas orang.  
 
Meski demikian, kesetiaan dalam melakukan bagian 
pelayanannya bersama Tuhan Yesus akhirnya 
membuat Matias ditunjuk untuk mengisi kekosongan 
yang ditinggalkan Yudas sebagai murid ke-12. Bukan 
kebetulan jika Matias terpilih menggantikan Yudas 



Iskariot. Hal ini karena murid-murid lain melihat 
bagaimana Matias selalu setia dan terus melakukan 
yang terbaik sebagai pengikut Yesus.  
 
Kita pun dapat belajar dari Matias. Di saat kehidupan 
kita seolah-olah masih biasa saja, tidak ada terobosan 
yang mencolok, dan tidak ada yang menghargai, 
tetaplah melakukan apa yang menjadi bagian kita 
dengan segenap hati. Kita tidak pernah tahu, kapan 
waktu dari Tuhan datang. Namun, apa yang bisa kita 
lakukan adalah melakukan yang terbaik yang menjadi 
bagian kita. Dengan begitu, saat waktu Tuhan tiba, kita 
sudah siap dan terobosan terjadi secara luar biasa. (TS) 
 
RENUNGAN 
Tetaplah MELAKUKAN yang TERBAIK yang menjadi 
bagian kita. 
 
APLIKASI 
1.  Ketika hidup Anda masih biasa saja, apa yang Anda 

lakukan agar terobosan terjadi? 
2.  Sudahkah Anda melakukan bagian Anda dengan 

baik? Bagaimana caranya? 
3.  Bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda agar di 

saat terobosan dari Tuhan datang Anda sudah 
siap? 

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. 
Ajari kami untuk terus bisa melakukan yang terbaik 

yang menjadi bagian kami. Kami percaya waktu yang 
terbaik dari-Mu akan segera tiba dan kami sudah siap 
menerima terobosan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 1-3 

Kisah Para Rasul 2:1-21 

 
 

 

 

 

 

 

 



22 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HIDUP BENAR DAN TERUS MELEKAT 

 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:14 Sebab itu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus 
berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan 
tak bernoda di hadapan-Nya, dalam perdamaian 
dengan Dia. 
 
Ada seorang jemaat yang tinggal di Batam, ia sudah 
membangun semua kehidupan yang baik bersama 
keluarganya disana. Suatu kali Tuhan menyuruh 
mereka untuk pindah ke Surabaya dan memulai hidup 
baru disana. Secara manusia, ini sungguh sangat tidak 
mudah, apalagi hidup mereka sudah sangat mapan di 
Batam.  
 
Namun puji Tuhan, jemaat ini taat melakukan apa yang 
Tuhan tuntun. Ia rindu senantiasa hidup benar di 
hadapan Tuhan. Ia bersama keluarganya terus hidup 
melekat intim dengan Tuhan, bahkan mereka 
sekeluarga ambil langkah untuk pelayanan di GBI 
Keluarga Allah Surabaya. Puji Tuhan, dari hari ke hari 
hidup mereka makin dipakai dan diberkati Tuhan 
secara dahsyat dan luarbiasa.  



Inilah salah satu contoh orang yang berjuang untuk 
hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya 
semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ia 
akan dituntun Tuhan dari satu mujizat kepada mujizat 
yang lain, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lebih 
besar lagi. Mari kita sama-sama belajar dan berjuang 
untuk terus hidup benar, jauhi dosa dan teruslah 
melekat pada pokok anggur yang benar sehingga kita 
bisa dipakai Tuhan lebih lagi dan janji Tuhan untuk kita 
bangkit jadi terang benar-benar Tuhan genapi atas 
hidup kita. Tuhan memberkati. (MC) 
 
RENUNGAN 
Teruslah HIDUP DENGAN BENAR dan melekat kepada-
Nya sehingga pada akhirnya Anda tetap ditemukan 
berkenan di hadapan-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda mempertahankan hidup 

benar di hadapan Tuhan?  
2. Hal-hal apa yang sering Anda tanggalkan untuk 

bisa hidup benar dihadapan Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa senantiasa hidup benar dihadapan Tuhan? 
 
 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
Bapa, terimakasih untuk renungan hari ini, kami 

diingatkan untuk terus hidup benar di hadapanMu. 
Tuntun kami Tuhan sehingga hidup kami seturut 

dengan kehendakMu dan apa yang Engkau 
rancangkan atas kami tergenapi. Dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 4-6; Kisah Para Rasul 2:22-47 

 
 
 
 
 
 


