


23 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TAHUN BREAKOUT BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 
atasmu. 
 
Sebagai penganut ajaran Farisi yang sangat fanatik 
dengan hukum Taurat, Saulus menganggap ajaran 
Kristen sesat. Ia pun menganiaya pengikut Kristus, 
bahkan tak segan-segan memasukkan mereka ke 
dalam penjara hingga membunuh mereka. Namun, 
perbuatan jahatnya berakhir ketika ia mengalami 
perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke 
Damsyik. Dalam suatu kilatan cahaya yang terang-
benderang, Saulus melihat semua kebanggaan dan 
keangkuhan dirinya dilucuti, dan ia mendapati dirinya 
hanya sebagai penganiaya Kristus beserta umat-Nya. Di 
hadapan Kristus yang hidup, Saulus menyerah. Setelah 
kejadian itu, Saulus menjadi buta selama tiga hari. 
Tuhan kemudian mengutus seorang yang bernama 
Ananias yang kemudian menumpangkan tangan ke 
atas Saulus dan seketika itu juga ia dapat melihat 
kembali. 
 



Sejak saat itu, Saulus bukan hanya berganti nama 
menjadi Paulus, kehidupannya pun berubah drastis. Ia 
berbalik 180 derajat. Ia yang dulunya penganiaya 
jemaat, kini menjadi rasul, seorang yang diutus untuk 
memberitakan Injil. Ya, perjumpaan Paulus dengan 
Tuhan membuat ia mengalami “Breakout”. Breakout 
artinya a sudden advance to a new level atau kemajuan 
yang tiba-tiba menuju level yang baru.  
 
Sama seperti Rasul Paulus yang kehidupannya berubah 
secara tiba-tiba, kita juga dapat mengalami kemajuan 
yang luar biasa menuju level yang baru pada saat kita 
berjumpa dengan Tuhan. Meski banyak orang berkata 
tahun in akan menjadi tahun yang gelap, tetapi bagi 
anak Tuhan, tahun ini kita akan mengalami breakout. 
Mari kita imani tahun ini adalah tahun saat kita 
mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita 
mengalami breakout dalam semua aspek kehidupan 
kita. Kita akan bangkit, menjadi terang bagi bangsa-
bangsa dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Haleluya. 
(AM). 
 
 
RENUNGAN 
Tahun 2023 akan menjadi TAHUN BREAKOUT besar. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa sajakah hal-hal yang membuat Anda merasa 

terbelenggu saat ini? 
2. Menurut Anda, sanggupkah Allah membuat Anda 

mengalami breakout dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana caranya agar Anda bisa mengalami 

breakout dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk rhema hari ini. Kami 

percaya Engkau mampu membuat kami mengalami 
breakout dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong 
kami agar kami juga dapat mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 7-9 

Kisah Para Rasul 3 
 



24 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
 

MELEPASKAN DIRI DARI PENJARA HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:13 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, 
 
Dipenjara bukanlah pengalaman yang menyenangkan. 
Tak terbayangkan berbagai peristiwa tidak 
mengenakkan, bahkan menyakitkan, yang bisa terjadi. 
Namun Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 
tahun karena melawan sistem apartheid di Afrika 
Selatan. Saat akhirnya Mandela menghirup udara 
bebas dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan, 
ia berusaha berdamai dengan diri sendiri dan 
mengampuni orang-orang yang dulu menyakitinya. Ia 
tidak dikuasai oleh kebencian ataupun keinginan untuk 
membalas dendam. Nelson Mandela mengajarkan 
bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, 
kebencian dengan kasih. Walau badannya pernah 
terpenjara, tetapi hatinya penuh kasih. Tidaklah heran, 



bila ia begitu dicintai rakyatnya dan ia pun dianugerahi 
Nobel Perdamaian. 

 

Ada orang-orang yang tidak terpenjara secara fisik, 
tetapi hidup seolah-olah berada dalam “kurungan”. 
Hidup dalam kegelapan dan kehilangan harapan, inilah 
yang membuat banyak orang terus terbatas, 
terpenjara, dan tidak pernah bisa mengalami breakout 
besar dalam hidupnya! 
 
Ini waktunya untuk kita keluar dari segala jenis penjara 
yang mengurung kita. Bangkit dan keluar dari penjara 
kegagalan masa lalu, penjara dosa, dan dari penjara 
kebencian serta segala emosi negatif yang mengikat 
kita. Ini waktunya untuk bangkit dan keluar dari semua 
bentuk penjara yang terus memasung hidup kita.  Ini 
waktunya kita harus keluar dari “penjara“ untuk 
mengalami breakout! Percayalah, saat kita berjuang 
dengan segenap hati, kita akan mengalam lompatan 
besar dalam hidup kita dan kita akan bersinar terang 
bagi kemuliaan Tuhan. (KRD) 
 
 
RENUNGAN 
Untuk mengalami BREAKOUT BESAR, kita perlu 
KELUAR MELEPASKAN DIRI dari penjara yang 
mengurung hidup kita. 
 



APLIKASI 

1.     Apakah Anda masih memiliki kepahitan, 
kekecewaan, dan sakit hati yang terus mengurung 
diri Anda dan membayangi hidup Anda? 

2.     Menurut Anda, mengapa Tuhan menginginkan 
Anda keluar melepaskan diri dari penjara hidup 
yang terus membayangi Anda?  

3.     Seberapa besar keinginan dan komitmen Anda 
untuk melepaskan semua “penjara“ hidup yang 
mengurung Anda selama ini? Dengan cara 
bagaimanakah Anda keluar dari penjara tersebut? 

 
 

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

Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa keluar 
melepaskan diri dari penjara yang mengurung hidup 
kami. Mampukan dan kuatkan kami, untuk terus bisa 
hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga kami beroleh 
kehidupan yang memerdekakan kami untuk beroleh 

keselamatan yang sejati. Ajarilah kami hidup berjalan 
dalam terang kasih-Mu, sehingga kami bisa mengalami 

breakout besar dalam hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 10-11 
Kisah Para Rasul 4:1-21 



25 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BEBAS DARI PENJARA KEGAGALAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mikha 7:8 Janganlah bersukacita atas aku, hai 
musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, 
sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan 
menjadi terangku. 
 
Dahulu lapangan es adalah kesukaan Kristi. Setiap kali 
meluncur dan menari di atasnya, ia merasa begitu 
bebas dan gembira. Bukan sekedar hobi, seluncur 
indah telah menghantarkannya ke panggung olimpiade 
dan ia pun menjadi peraih medali emas termuda dalam 
sejarah seluncur indah di dunia. Karena prestasinya, 
Kristi menjadi kebanggaan nasional dan harapan 
bangsa. Dunia interasional pun menantikan rekor-rekor 
baru yang bisa ia cetak. Rasanya hanya ada jalan yang 
terang benderang di masa depannya. Siapa sangka, ia 
tergelincir di es saat melakukan gerakan sederhana 
dalam kompetisi tingkat daerah. Sejak saat itu, setiap 
kali hendak melangkah masuk ke dalam lapangan es, 
pandangan Kristi berputar dan ia mulai kesulitan 
bernapas. Ia tidak bisa melupakan rasa malu di bawah 
kilatan-kilatan blitz kamera, kebisingan orang-orang 
yang membicarakannya, suara tawa para rivalnya, dan 



kekecewaan pelatih serta keluarganya. Semua orang 
berpikir karier Kristi sudah tamat. Namun, di bawah 
bimbingan seorang pelatih mental, Kristi berhasil 
mengalahkan traumanya dan kembali berseluncur 
serta meraih medali-medali emas.  
 
Ya, kegagalan dan kesalahan yang pernah kita lakukan 
bisa sedemikian memerangkap kita dalam berbagai 
intimidasi yang melumpuhkan kita. Kita bukan hanya 
kehilangan semangat tetapi takut untuk kembali 
melangkah. Namun, seterpuruk apa pun kita merasa, 
jangan lupa bahwa kita tidak sendirian. Kita punya 
Tuhan yang menantikan kita untuk meraih uluran 
tangan-Nya. Sedalam apa pun kita terjatuh, Dia 
sanggup mengangkat kita. Segelap apa pun kegelapan 
yang menenggelamkan kita, terang-Nya bisa menuntun 
kita kembali kepada masa depan penuh harapan yang 
sudah dipersiapkan-Nya bagi kita.  
  
Oleh karena itu, berhentilah menatap kegelapan di 
sekeliling kita. Pandanglah ke atas dan berharaplah 
kepada Tuhan. Saat terang Tuhan memenuhi hati kita, 
kita pun akan memperoleh keberanian untuk bangkit 
dan mulai melangkah kembali. Percayalah, saat kita 
berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan 
membuat kita bersinar kembali, bahkan berhasil 
melakukan hal-hal yang lebih besar dari sebelumnya. 
(MV.L) 



RENUNGAN 
BANGKIT DAN KELUARLAH dari penjara kegagalan di 
masa lalu. 
 
APLIKASI 
1. Kegagalan apakah yang saat ini seolah-olah 

memenjarakan Anda?  
2. Mengapa Anda perlu keluar dari penjara kegagalan 

Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa keluar dar penjara kegagalan 

tersebut? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 

mengerti keadaan kami. Peganglah tangan kami 
Tuhan. Kami tidak mau terus terpuruk dalam 

kegagalan dan kesalahan kami di masa lalu. Kami 
percaya, Engkau memiliki rencana yang indah bagi 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 12-13 
Kisah Para Rasul 22:23-47 

 



26 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KELUAR DARI PENJARA KEGAGALAN MENUJU 

TERANG TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 30:6 Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi 
seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada 
tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 
 
Tidak ada orang yang suka gagal. Namun pada 
kenyataanya, tidak ada seorang pun yang bisa 
menghindari kegagalan. Bahkan salah satu murid 
terdekat Yesus yang dberikan nama oleh-Nya sendri, 
yaitu Petrus, yang arti namanya batu besar atau 
gunung batu. Pada awalnya, kepercayaan diri Petrus 
dalam mengikut Kristus memang terlihat sekokoh batu 
karang. Ia juga pernah berkata dengan tegas bahwa ia 
tidak akan meninggalkan Yesus apa pun yang terjadi. 
Namun ketika Yesus ditangkap, ia pun goyah bagai 
dedaunan yang ditiup angin. Keyakinannya berubah 
menjadi ketakutan, sehingga ia menyangkali Yesus 
sebanyak tiga kali. Namun pada akhirnya, ia bangkit 
dan menjadi salah satu pilar gereja mula-mula.  
 
Ya, kegagalan adalah hal yang biasa. Setiap orang pasti 
pernah mengalaminya. Sama seperti Petrus, mungkin 



kita juga pernah gagal dalam mengikut Yesus ataupun 
gagal dalam studi, pekerjaan, keluarga, dan lainnya. 
Meskipun demikian, kita harus bangkit! Jangan biarkan 
diri kita terus terpenjara dalam dosa dan kegagalan, 
karena itu akan membuat kita tidak bisa di-launching 
dengan indah oleh Tuhan, serta tidak bisa mengalami 
breakout yang besar dari Tuhan. 
 
Ketahuilah, Tuhan mau kita belajar dari kegagalan. Jika 
kita mengimani tahun 2023 ini adalah tahun untuk 
bangkit menjadi terang, maka jangan biarkan diri kita 
tenggelam dalam kegagalan. Kita harus bangkit, 
bertobat, dan meninggalkan dosa, serta mengampuni 
diri. Maka percayalah, hidup kita akan mengalami 
breakout besar-besaran, lompatan besar-besaran, 
kehidupan rohani kita akan melesat, dan kita akan 
dibawa Tuhan mengalami perkara-perkara yang luar 
biasa. Tuhan akan membuat kita menjadi terang bagi 
orang lain dan hidup kita bersinar bagi kemuliaan 
Tuhan. (DCE)  
 
 
RENUNGAN 
Gagal itu biasa, tetapi jangan terus TENGGELAM dalam 
KEGAGALAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1.  Apa arti kegagalan menurut Anda?  
2.  Pernahkah Anda mengalami kegagalan? Dalam hal 

apa, ceritakanlah!  
3.  Bagaimana cara Anda untuk bisa bangkit dari 

kegagalan?  
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. 

Ajari dan bimbing kami selalu, ya Tuhan, agar kami 
bisa belajar dari kegagalan dan bangkit dari penjara 

kegelapan, penjara dosa, maupun penjara kebencian, 
supaya kami dapat mengalami kelepasan dan dapat 

menjadi terang serta mengalami perkara-perkara yang 
luar biasa bersama dengan Engkau. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 1-2 

Kisah Para Rasul 5:1-21 



27 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PENGHALANG BERKAT TUHAN 

  
RHEMA HARI INI 
Yesaya 59:2 tetapi yang merupakan pemisah antara 
kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan 
yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap 
kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala 
dosamu. 
 
Suatu ketika, Ibu ingin menggoreng ikan untuk makan 
siang. Ketika Ibu memanaskan minyak di wajan, tidak 
terdengar suara berisik sama sekali. Akan tetapi, ketika 
Ibu memasukan ikan yang masih basah, minyak yang 
dipanaskan itu tiba-tiba mengeluarkan suara letupan-
letupan kecil, sebab sifat minyak adalah tidak bisa 
bercampur dengan air.  
 
Begitu pun saat kita hidup dalam dosa. Tuhan yang 
kudus tidak bisa dicampurkan dengan dosa. Dosa 
membuat kita tidak dapat diangkat Tuhan. Dosa 
menjauhkan kita dari berkat dan anugerah Tuhan. 
Sebab, kita tidak dapat hidup dalam dosa dan 
kekudusan secara bersamaan. Bila hal itu terjadi, akan 
ada letupan-letupan yang terjadi dalam hidup kita. 
Berbeda halnya ketika kita menjauhi dosa dalam 



kehidupan kita. Tuhan pasti mengangkat hidup kita 
dari terang sampai pada terang kemuliaan Tuhan yang 
ajaib.  
 
Awal tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita 
mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun 
atas setiap dosa masa lalu kita dan biar darah-Nya yang 
kudus menyucikan serta mentahirkan hidup kita. 
Jangan mau tinggal dalam masa lalu dan dosa yang 
disimpan. Tuhan telah mati bagi setiap kita, dan 
memberikan kita anugerah keselamatan serta jaminan 
keselamatan. Oleh karena itu, mari buang segala dosa 
kita dan jangan biarkan dosa merintangi kita untuk 
mengalami hidup yang berkemenangan di dalam 
Tuhan. 

 
 
RENUNGAN 
Jangan sampai DOSA MERINTANGI kehidupan kita 
sehingga hidup kita TIDAK BISA DIANGKAT Tuhan 
dengan indah. 
 
APLIKASI 
1. Maukah Anda hidup dalam berkat dan 

kemenangan dari Tuhan? 
2. Apakah masih ada dosa yang selama ini masih 

Anda simpan? Akui dan mohon ampun di hadapan 
Tuhan. 



3. Percayakah Anda bahwa darah Yesus telah 
membasuh hidup kita? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah 

mengingatkan kami agar membuang segala dosa dan 
kenangan kami yang buruk di masa lalu. Kami mau 

berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan 
menerangi hidup kami dan mengangkat kami dari 

kemuliaan sampai pada terang kemuliaan Tuhan yang 
ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 3-5 

Kisah Para Rasul 5:22-42 
 



28 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
BERTOBAT DAN BERSINAR KEMBALI 

 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 18:32 Sebab Aku tidak berkenan kepada 
kematian seseorang yang harus ditanggungnya, 
demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, 
bertobatlah, supaya kamu hidup!” 
 
Tidak ada orang yang tidak pernah terjatuh. Selama 
kita masih hidup di dunia ini, kita rentan berbuat salah 
dan berdosa. Perasaan bersalah mungkin menghantui 
kita, tetapi tidak seharusnya semua itu menghalangi 
kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Dia selalu siap 
untuk mengampuni siapa yang mengakui dosa-
dosanya. Contohlah Raja Manasye. Sebagai pemimpin 
kerajaan Yehuda, ia membangun mezbah 
penyembahan berhala di Bait Allah dan menghasut 
rakyatnya untuk menjauh dari Tuhan. Perbuatannya 
membuat Tuhan menyerahkan Manasye ke dalam 
tangan orang Asyur untuk ditawan dan dibawa ke 
Babel. Di saat yang mendesak ini, Manasye menyadari 
dosanya dan merendahkan diri serta memohon ampun 
di hadapan Tuhan. Dengan pertobatannya, hati Tuhan 
tergerak dan Dia pun memulihkan kehidupan Manasye.  
 



Ya, dosa sering kali menjadi penghalang dalam 
hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita pun seolah-olah 
tak terdengar Tuhan. Namun, jika Manasye dengan 
kesalahan besarnya saja dapat Tuhan ampuni, 
kesalahan kita pun bisa diampuni Tuhan. Pertobatan 
sejati yang tidak sekedar di mulut dan pikiran, 
melainkan dengan perbuatan nyata, mampu membuat 
Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita, serta 
memulihkan kehidupan kita. 
 
Apa pun dosa yang menjerat Anda saat ini, mari ambil 
langkah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan 
bertobat. Mintalah kekuatan Tuhan untuk melepaskan 
Anda dari belenggu dosa, maka lihatlah bagaimana 
Tuhan akan bekerja memulihkan kehidupan Anda 
untuk bersinar kembali dalam kekudusan. 
 
RENUNGAN 
BERTOBAT dan BERSINARLAH kembali! 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang terjerat dosa yang 

membawa Anda seolah-olah semakin undur dari 
Tuhan? 

2. Bagaimana cara Anda untuk lepas dari dosa itu? 
3. Sudahkah Anda mengambil langkah merendahkan 

diri di hadapan Tuhan dan melakukan pertobatan 
yang sejati? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. 
Kami menyadari saat ini kami masih tinggal dalam 

dosa. Kami butuh pertolongan-Mu agar kami bisa lepas 
dari dosa. Pimpin kami agar kami bisa bertobat dengan 
sungguh-sungguh, sehingga kami kembali hidup kudus 

dan menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 6-8 
Kisah Para Rasul 6 
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HARI 7# 
KELUAR DARI PENJARA KEBENCIAN 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling 
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus 
telah mengampuni kamu. 
 
Ada seorang ibu yang terbaring sakit karena menderita 
kanker stadium akhir. Tim dari gereja pun 
membesuknya. Setelah dilayani konseling, ibu ini 
mengaku bahwa bertahun-tahun ia memendam pahit 
hati terhadap suaminya dan selama ini ia menutup 
pintu hatinya rapat-rapat untuk memberikan 
pengampunan. Waktu demi waktu kesehatannya terus 
memburuk. Sampai akhirnya ia divonis kanker stadium 
empat.  
 
Akan tetapi, setelah dilayani, ia mengambil keputusan 
yang tidak mudah: Ibu ini mau melepaskan 
pengampunan kepada suaminya! Herannya, esok 
paginya ketika diperiksa, kankernya tiba-tiba 
mengalami penurunan stadium secara ajaib. Bahkan 
keadaan ibu ini berangsur-angsur semakin membaik 
dari hari ke hari. 



Dari kisah di atas, kita bisa petik satu pelajaran bahwa 
kita bisa bebas dari kebencian dan mengalami 
terobosan dengan cara mengampuni. Memang tidak 
mudah untuk mengampuni seseorang yang telah 
menyakiti kita, tetapi mintalah kasih Roh Kudus 
memenuhi hati kita, sehingga bukan kita melainkan 
Roh Kudus yang memampukan kita keluar dari penjara 
kebencian dan mengalami kemerdekaan.  
 
RENUNGAN 
Kunci KELUAR DARI PENJARA kebencian adalah 
MENGAMPUNI 
 
APLIKASI 
1. Adakah kebencian yang membelenggu hati Anda?   
2. Apa usaha Anda untuk lepas dari kebencian dan 

mengalami kemerdekaan? 
3. Apakah yang akan Anda lakukan agar tidak 

dipenjara kebencian lagi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, penuhilah kami dengan kasih-Mu, sehingga 
kami mampu mengampuni dan kami mengalami 

kemerdekaan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.”  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 9-10 

Kisah Para Rasul 7:1-21 


