02 SEPTEMBER2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
GELOMBANG REVIVAL YANG LEBIH BESAR
BACAAN HARI INI
Ayub 42:1-6
RHEMA HARI INI
Ayub 42:2 "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup
melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu
yang gagal.
Nina tengah kegirangan karena akhirnya ia
mendapatkan rumah impiannya. Sebenarnya ia tidak
mempunyai cukup dana untuk membeli rumah
tersebut, tetapi Tuhan sanggup memberikannya secara
cuma-cuma. Tahun ini benar-benar telah menjadi
tahun mujizat besar baginya. Ia pun membuat acara
syukuran di rumah barunya. Nina mengundang
beberapa sanak saudara, teman komsel, serta
beberapa temannya yang lain dan ia menceritakan
keajaiban Tuhan yang ia terima. Seusai Nina bersaksi,
tiba-tiba ada seorang teman mendatanginya dan
mengatakan kalau ia mendapatkan sebuah penglihatan
bahwa tanah kosong yang ada di sebelah rumahnya
juga akan diberikan Tuhan kepadanya. Sontak Nina
terkejut dan sangat senang hatinya.

Keesokan harinya, ketika Nina beranjak keluar rumah,
ia melihat ada calon pembeli yang sedang melihat-lihat
kavling tersebut. Orang itu tampak sedang berjabat
tangan dengan sang developer sebelum pergi.
Sepertinya, ia telah membayarkan uang tanda jadi.
Nina langsung berkecil hati. Ia merasa tidak mungkin
apa yang menjadi penglihatan temannya itu terwujud.
Namun, seketika itu juga, Tuhan menegor Nina agar
memiliki iman yang lebih besar, karena gelombang
kebangkitan yang besar dalam segala aspek sedang
terjadi. Iman Nina pun kembali bangkit dan ia
menangkap rhema tersebut.
Ya, gelombang kebangkitan besar sungguh akan
terjadi. Kita sungguh-sungguh dapat mengalaminya
ketika kita percaya. Pasalnya, sering kali kita
membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita sendiri.
Marilah kita berani berpikir lebih besar lagi, agar segala
gelombang kebangkitan, baik itu dalam kesehatan,
keuangan, maupun gelombang kebangkitan penuaian
jiwa-jiwa dapat terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga
banyak orang boleh melihat keajaiban kuasa Allah
dinyatakan. Yang menjadi bagian kita hanyalah
memiliki iman yang lebih besar lagi untuk mempercayai
bahwa waktunya untuk kebangkitan yang lebih besar
pasti akan segera tiba. Karena ketika Tuhan sudah
berfirman, Dia pasti akan menggenapinya.

RENUNGAN
Tuhan sedang menyiapkan GELOMBANG REVIVAL yang
LEBIH BESAR yang PASTI TERJADI.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda percaya bahwa akan ada
gelombang kebangkitan besar terjadi? Mengapa
demikian?
2. Menurut
Anda,
mengapa
Tuhan
ingin
mendatangkan gelombang kebangkitan besar?
3. Apa yang dapat Anda lakukan supaya tidak
ketinggalan dalam kegerakan ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami mau menangkap rhema-Mu. Kami mau
percaya, mengimani, dan menangkap bahwa
gelombang kebangkitan besar pasti akan terjadi.
Karena kami tahu bahwa melalui semuanya itu, banyak
orang boleh melihat keajaiban kuasa-Mu, dan banyak
orang boleh percaya kepada-Mu. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 9-11
Matius 15:21-39

03 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
HATI YANG SUNGGUH-SUNGGUH PERCAYA
BACAAN HARI INI
Markus 11:20-26
RHEMA HARI INI
Markus 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa
saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa
kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan
kepadamu.
Karena tempatnya yang kering dan jauh dari sumber
air, Desa Mulyo terus ditinggalkan penduduknya.
Sampai suatu hari, terbesit sebuah ide oleh pemuda
setempat untuk membangun saluran air yang
menghubungkan sumber air dengan desa tersebut. Hal
tersebut disambut baik warga. Lalu mereka membuat
saluran air secara bergotong royong. Alhasil desa yang
dulunya sepi, karena ditinggalkan penduduknya akibat
kesulitan air, akhirnya menjadi ramai dan hidup
kembali.
Hal serupa juga pernah terjadi pada seorang kontraktor
yang berjuang menggali tanah untuk mencari harta
terpendam. Karena tidak kunjung mendapatkan hasil,

ia akhirnya menyerah dan meninggalkan tempat
tersebut. Padahal jika ia menggali tidak lebih dari dua
meter lagi, ia akan menemukan apa yang ia cari. Lagi,
seorang perenang yang sudah berenang puluhan mil
jauhnya, memilih menyerah karena tidak bisa melihat
pinggir pantai akibat kabut. Padahal jika ia berenang
sedikit lagi, ia sudah mencapai daratan.
Seperti para penduduk desa, kontraktor, dan perenang
yang meninggalkan harapannya, demikianlah kondisi
banyak anak-anak Tuhan saat ini. Banyak yang mulai
undur dari pelayanan, pekerjaan, bahkan dari Tuhan,
karena doa-doa mereka yang tak kunjung terwujud.
Miris bukan? Ayo, jangan menyerah, bangkitlah lagi!
Teruslah berenang, teruslah menggali, dan berjuang
untuk mencapai mimpi yang sudah Tuhan taruh dalam
hati kita. Milikilah hati yang sungguh-sungguh percaya,
sehingga great revival dapat digenapi. Jangan bosan
dan apatis dengan kata revival. Percayalah, apa saja
yang kita minta dan doakan, kita pasti akan
menerimanya. Percayalah great revival sudah di depan
mata. Hanya oleh iman percaya kitalah, yang tidak ada
menjadi ada. Terus perkatakan perkataan profetik dan
bangunlah pondok Daud, sehingga api kebangunan
rohani semakin menyala di hidup kita. Ini waktunya
untuk lebih besar. Inilah waktunya untuk great revival.

RENUNGAN
Milikilah hati yang SUNGGUH-SUNGGUH PERCAYA
akan GREAT REVIVAL untuk dapat MENGALAMI
KEBANGKITAN.
APLIKASI
1. Apa yang harus Anda miliki, untuk Anda dapat
mengalami kebangkitan besar di hidup Anda?
2. Apa sebabnya takdir anak-anak Tuhan adalah
untuk mengalami revival. Jelaskan!
3. Apa yang harus kita bangun untuk terus bisa
memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya akan
great revival?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapaku yang baik, hati kami sangat bersukacita dan
bersyukur karena revival besar yang sedang Engkau
kerjakan di tengah-tengah kami. Berkati kami dengan
iman yang dobel porsi, sehingga hati kami siap dan
sungguh-sungguh percaya serta dapat merespons
dengan baik setiap kegerakan yang akan Engkau
nyatakan. Dan setiap kami tidak ada yang terlewat
gelombang revival besar yang sudah Engkau mulai di
tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 12-13; Matius 16

04 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
WAKTUNYA UNTUK YANG LEBIH BESAR
BACAAN HARI INI
Hagai 2:1-9
RHEMA HARI INI
Hagai 2:9 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang
kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula,
firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku
akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman
TUHAN semesta alam."
"Ma, tema UC tahun ini kok revival lagi, sih? Bukannya
tahun 2017 kemarin sudah revival?" tanya Osi pada
mamanya. Mamanya menjawab, "Bukan revival Os,
tapi Great revival. Great berarti lebih besar, lebih
hebat." Ya, tema konferensi gereja kita kali ini adalah
revival yang lebih besar dan lebih dahsyat. Gereja kita
selalu berjalan dalam rhema, dan inilah rhema yang
bapak gembala kita dapatkan. Kebangkitan rohani saja
sudah hebat, tetapi kali ini Tuhan janjikan kebangkitan
rohani yang lebih besar, lebih hebat, lebih mencolok,
lebih masif, lebih cepat, dan lebih tidak masuk akal.

Bagi yang mengikuti UC tahun kemarin pasti masih
ingat sambaran api Roh Kudus yang begitu dahsyat,
membakar setiap peserta dan kebangunan rohani
besar terjadi. Semua pulang dengan menyala-nyala.
Sesudahnya begitu banyak mujizat terjadi di gereja
kita. Mujizat keuangan, kesembuhan, pertobatan, dan
pemulihan keluarga terjadi. Seperti banjir, mujizat
melanda gereja kita. Orang-orang pun datang dari
berbagai kota dan bangsa untuk mencari Tuhan.
Pondok Daud dan Miracle Night Service menjadi berkat
luar biasa bagi banyak orang. Bukan saja bagi anakanak Tuhan, bahkan mereka yang belum percaya mulai
mendengar dan ingin datang ke gereja kita.
Tahun demi tahun gereja kita bertumbuh, apa yang
kita pikir terlalu besar bagi kita, ternyata masih terlalu
kecil bagi Tuhan. Apa yang kita pikir sudah luar biasa,
ternyata di mata Tuhan masih perkara biasa. Banjir
mujizat bagi kita sudah hebat, ternyata Tuhan bawa
kita mengalami tsunami mujizat. Ini pun masih belum
puncaknya. Tuhan masih sediakan yang lebih besar
lagi. Revival tanpa batas, mujizat tanpa batas, dan
terobosan tanpa batas akan Tuhan adakan tanpa
menunda-nunda atau berlambat-lambat. Inilah
waktunya untuk hal yang lebih besar terjadi. Percayai,
imani, responi dan terus deklarasikan bersama-sama,
maka great revival akan Tuhan kerjakan dengan nyata
di tengah-tengah gereja dan dalam hidup kita. (PF)

RENUNGAN
PERCAYAI bahwa ini adalah WAKTUNYA untuk hal
yang LEBIH BESAR.
APLIKASI
1. Apa yang ada dalam hati Anda melihat
pertumbuhan gereja dan banjir kesaksian yang
terjadi?
2. Apa hal yang selama ini Anda inginkan tetapi Anda
anggap terlalu besar dan tidak mungkin untuk
terjadi?
3. Apakah Anda percaya inilah kairos Tuhan, bahwa
hal besar akan terjadi dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami percaya dan kami imani, Kau akan
kerjakan hal yang lebih besar lagi. Segala sesuatu yang
telah mati dalam hidup kami akan Kau bangkitkan,
setiap kemunduran akan Kau bawa maju. Semua
kemustahilan berubah menjadi kenyataan, Kau ganti
kekalahan menjadi sorak-sorai kemenangan. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 14-15
Matius 17
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PERCAYA SAJA!
BACAAN HARI INI
Yohanes 11:31-45
RHEMA HARI INI
Yohanes 11:40 Jawab Yesus: "Bukankah sudah
Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau
akan melihat kemuliaan Allah?"
Seorang bocah berusia dua belas tahun bersama
seluruh keluarganya mengungsi dari Rwanda ke
Uganda untuk menghindari genosida. Bukan hanya
meninggalkan kampung halaman, mereka juga
terpaksa meninggalkan harta bendanya. Saat berusia
lima belas tahun ia mencoba berbisnis dengan menjual
perangkat komputer. Meskipun baru menjual
beberapa unit saja, ia percaya bisnisnya akan menjadi
besar. Kepercayaan inilah yang membuatnya nekat
meninggalkan bangku sekolah demi mengembangkan
bisnisnya. Singkat cerita, keyakinannya menjadi
kenyataan. Selain menjadi importir IT Hardware di
Uganda, ia membuka kantor di Dubai dan menyuplai
perusahaan-perusahaan di seluruh Afrika. Ia juga
memiliki usaha di bidang infrastruktur telekomunikasi,

perhotelan,
packaging
manufaktur,
pusat
perbelanjaan, pabrik kertas, serta ribuan hektar lahan
pertanian. Ia adalah Ashish Thakkar, pemilik Mara
Group yang beroperasi di 21 negara.

Tuhan Yesus juga pernah meminta Marta untuk
percaya kepada-Nya agar bisa melihat kemuliaan Allah
melalui kebangkitan Lazarus yang sudah meninggal
selama empat hari. Benar saja, Lazarus bangkit dari
kematian. Kebangkitan Lazarus pun membuat banyak
orang yang menyaksikan mujizat kebangkitannya
menjadi percaya kepada Yesus.

Gembala kita, Bapak Obaja juga memiliki hati yang
mudah percaya pada tuntunan Tuhan. Saat ini kita bisa
menyaksikan bagaimana gereja kita dibanjiri dengan
mujizat-mujizat besar. Baik Ashish, Marta, maupun
Bapak Obaja, memiliki satu persamaan. Mereka mudah
percaya meskipun belum melihat apa-apa. Tidak peduli
bagaimanapun kenyataannya. Saat ini kita kembali
mendapatkan tuntunan bahwa akan terjadi great
revival dalam gereja kita. Milikilah sikap hati yang
benar dalam meresponi rhema ini. Milikilah hati yang
mudah percaya bahwa itu pasti terjadi. Percaya bahwa
tahun ini tahun mujizat besar. Mujizat keuangan besar,
mujizat kesembuhan besar, mujizat pemulihan

keluarga, mujizat di mana jiwa-jiwa diselamatkan pasti
terjadi. Percayalah, ini waktunya Tuhan mengadakan
great revival yang jauh lebih besar di tengah-tengah
kita.
RENUNGAN
Miliki HATI yang MUDAH PERCAYA untuk DAPAT
MELIHAT hal-hal yang LEBIH BESAR.
APLIKASI
1. Mujizat besar apakah yang sedang Anda nantikan?
2. Bagaimana seharusnya sikap hati Anda agar bisa
mengalami mujizat yang besar?
3. Bagaimana Anda dapat memiliki hati yang mudah
percaya dan ikut terlibat dalam great revival yang
hendak Allah kerjakan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, mampukan kami untuk memiliki hati
yang mudah percaya akan tuntunan-Mu, supaya kami
dapat mengalami great revival yang dahsyat yang
telah Engkau siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 16-18
Matius 18:1-20
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
SEKARANGLAH SAATNYA UNTUK MELOMPAT LEBIH
JAUH
BACAAN HARI INI
Kejadian 41:31-57
RHEMA HARI INI
Kejadian 41:46 Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika
ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah
Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh
tanah Mesir.
Demi membantu keuangan keluarga, seorang anak usia
tiga belas tahun diminta ayahnya untuk menjual
sehelai pakaian bekas dengan harga dua dollar. Saat
usahanya berhasil, sang ayah meningkatkan harganya
menjadi 20 dollar dan anak itu malah mendapatkan 25
dollar. Tidak berhenti di situ, anak itu juga berhasil
menjual baju lainnya seharga 1.200 dollar dengan cara
lelang. Sekembalinya ke rumah, sang ayah
menyambutnya dan berkata, “Ayah hanya ingin
memberitahumu, jika sehelai pakaian bekas yang
bernilai satu dollar bisa ditingkatkan nilainya, apalagi
kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit
lebih gelap dan lebih miskin, tapi apa bedanya? Semua

tergantung bagaimana kita mendayagunakan potensi
yang ada dalam diri kita.” Sejak saat itu, anak itu tak
pernah lelah mengasah potensinya. Hingga akhirnya ia
menjadi seorang pemain basket legendaris terhebat di
dunia yang bernama Michael Jordan.
Saat Yusuf menjadi budak di Mesir dan menjadi orang
kepercayaan Potifar, Yusuf berpikir itulah pencapaian
tertingginya. Namun ternyata Tuhan masih punya
rencana yang jauh lebih besar. Usia 30 tahun
merupakan momen titik balik dalam hidup Yusuf. Ia
tidak hanya mengalami lompatan biasa, tetapi
mengalami lompatan besar yang tidak masuk akal. Ia
menjadi penguasa Mesir yang kepemimpinannya
berpengaruh sampai ke bangsa-bangsa.
Bulan ini gereja kita akan genap berusia 30 tahun. Oleh
karena anugerah Tuhan, dari tahun ke tahun, gereja
kita telah bertumbuh luar biasa. Namun percayalah
bahwa Tuhan menginginkan lebih dari itu. Tuhan akan
membawa gereja kita dan setiap jemaatnya masuk
dalam dimensi kuasa dan otoritas Allah yang sama
sekali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita
akan semakin matang dalam pengurapan dan dalam
hal mengasihi Tuhan serta sesama. Kita akan dipakai
Tuhan untuk mendatangkan berkat besar sampai ke
bangsa-bangsa.
Sekaranglah
waktunya
untuk
kebangunan rohani yang lebih besar.

RENUNGAN
Alami LOMPATAN BESAR seperti Yusuf di usianya yang
KE-30.
APLIKASI
1. Lompatan besar apa yang sedang Anda nantinantikan?
2. Mengapa Tuhan ingin gereja tempat kita
beribadah dan juga kita sendiri mengalami
lompatan besar?
3. Bagaimana Anda dapat mengalami lompatan besar
seperti Yusuf?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih atas rhemamu yang
membangkitkan iman kami. Kami percaya, inilah
saatnya Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih besar
dalam hidup kami dan di tengah-tengah kami. Pakailah
kami untuk great revival yang sudah Engkau
rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 19-20
Matius 18:21-35
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KOMITMEN BAYAR HARGA UNTUK MASUK
KEGERAKAN BESAR
BACAAN HARI INI
Matius 16:13-27
RHEMA HARI INI
Matius 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridNya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut
Aku.
Sly, demikianlah panggilan seorang anak yang
dilahirkan di New York tahun 1946. Keluarga Sly
sangatlah miskin. Akibat kelahiran yang tidak lancar, ia
mengalami kelainan syaraf di bagian mukanya. Ia juga
berbicara gagap. Kerap kali ia diejek teman-temannya
karena kecacatan wajahnya. Karena kekuranganya, di
usia remaja, Sly pernah dimasukkan ke sekolah
kebutuhan khusus. Walaupun demikian, ia bermimpi
untuk menjadi seorang aktor.
Saat dewasa, Sly berusaha mewujudkan mimpinya
dengan mengikuti audisi-audisi, tetapi selalu gagal.

Penolakan pun diterimanya sebanyak 1.500 kali.
Namun ia tetap gigih berusaha hingga akhirnya ia
menerima peran sebagai figuran. Meski selama
bertahun-tahun kariernya tidak beranjak, ia tetap
mendedikasikan dirinya untuk dunia peran. Sampai di
tahun 1976, tepat saat Sly berusia 30 tahun, ia
mengalami terobosan besar. Sly berhasil menjadi
pemain utama sekaligus penulis dalam sebuah film
berjudul “Rocky”. Film tersebut meledak dan
membuatnya terkenal. Setelah Rocky, kesuksesan terus
dialaminya beberapa dekade selanjutnya. Ia pun
berhasil menjadi aktor pencetak box office terbesar di
dunia sepanjang tahun 1970 hingga 1990. Penghargaan
seperti Oscar, Golden Globe, Lifetime Achievement
Award, Honorary Cesar juga pernah diraihnya. Sly tidak
lain adalah aktor terkenal Sylvester Stallone.
Untuk mencapai sesuatu yang besar tentu ada
perjuangan yang besar. Perjuangan tentu tidak mudah
dan sering kali kita harus meninggalkan zona nyaman.
Tidak jarang, kita akan menemui kegagalan dan
ketidakpastian. Namun, dengan iman kita terus
melangkah. Itulah harga yang harus terus kita bayar.
Begitu pula dengan kegerakan besar yang tengah
terjadi di tengah-tengah kita. Tidak setiap kali terasa
mudah bagi kita. Ada kalanya kita harus mendorong
diri kita sedemikian keras untuk terus berjuang. Sekali
kita berhenti bayar harga, kita pun bisa ketinggalan. Ya,

jangan pernah menyerah. Ini waktunya untuk hal yang
lebih besar. Jangan berhenti, sampai great revival
benar-benar terjadi, dalam hidup kita dan juga di
tengah-tengah kita. (LEW)
RENUNGAN
Harus berani KOMITMEN BAYAR HARGA untuk ikut
masuk dalam KEGERAKAN BESAR.
APLIKASI
1. Harga apa yang perlu Anda bayar untuk dapat
masuk dalam kegerakan besar yang kini sudah
mulai terjadi di tengah-tengah kita?
2. Adakah penghalang bagi Anda untuk terus
membayar harga? Sebutkan!
3. Bagaimana agar Anda bisa terus komitmen
membayar harga?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk setiap keadaan yang kami
alami saat ini. Kami mau mengalami lompatan yang
besar seperti Yusuf, Daud, dan seperti Engkau ya,
Yesus. Kami percaya kami dan gereja kami pasti akan
mengalami sesuatu yang lebih besar. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 21-22; Matius 19
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK HAL YANG LEBIH
BESAR
BACAAN HARI INI
Kolose 4:1-6
RHEMA HARI INI
Kolose 4:2 Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu
berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Ray Charles kehilangan penglihatan matanya saat
masih kecil. Ia tumbuh besar di sekolah khusus orang
tunanetra, tempat ia belajar memainkan piano dan
menyanyi. Dengan cepat ia menemukan talentanya
dalam bermusik. Teman-temannya percaya akan
bakatnya, dan Charles mempercayai mereka. Pada
tahun 1046, band Lucky Millinder datang ke Orlando.
Charles berhasil mendaftar untuk audisi. Ia menyanyi
dan
memainkan
piano
dengan
segenap
kemampuannya. Millinder mendengarkan dengan
seksama. Di akhir audisi itu, Charles berharap akan
mendengar pujian akan penampilannya, tetapi yang
didengarnya
justru
adalah
kata-kata
yang
menghancurkan hatinya. "Belum cukup baik, Nak."
Charles mengira ia salah dengar dan meminta Millinder

mengulangi kata-katanya, "Kamu sudah mendengar
kata-kataku, kamu belum cukup baik."
Belakangan Charles berkomentar tentang kejadian itu.
"Saya kembali ke kamar dan menangis selama berharihari." Setelah waktu berlalu dan ia merenungkan apa
yang terjadi, Charles bangkit kembali. Ia pun
menganggap pukulan itu sebagai hal terbaik yang
pernah menimpa hidupnya. Charles berlatih kembali
dan berketetapan agar tidak ada lagi orang yang
mengatakan itu kepadanya. Ia bersiap untuk hal yang
jauh lebih besar. Pada akhirnya sejarah mencatat
prestasinya sebagai penyanyi, penulis lagu, musisi dan
komposer yang dianggap jenius.
Kita harus belajar bersyukur dengan keadaan kita hari
ini, apa pun kenyataan yang terlihat mata. Tetaplah
berdoa dan mengharapkan yang terbaik dari Tuhan.
Imani bahwa hal yang besar sedang Tuhan kerjakan
dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengadakan Revival
besar, bahkan yang jauh lebih besar di tengah-tengah
kita. Percayai rhema yang kita dapatkan. Beranilah
bayar harga. Masa-masa yang berat akan datang, zona
nyaman kita akan diusik, tetapi itu semua adalah
persiapan yang kita harus jalani. Anggaplah semua itu
sebagai pukulan terbaik dalam hidup kita. Percayalah,
ini adalah waktunya untuk yang lebih besar lagi. Kita
akan menyambut dan melihat perkara yang jauh lebih

besar, dan great revival yang Tuhan janjikan akan
terjadi, terjadi, dan terjadi dalam hidup kita.
RENUNGAN
Persiapkan diri untuk MENYAMBUT dan MELIHAT halhal yang JAUH LEBIH BESAR.
APLIKASI
1. Hal besar apakah yang tengah Anda nanti-nantikan
terjadi dalam hidup Anda?
2. Mengapa Anda perlu mempersiapkan diri?
3. Bagaimana caranya Anda dapat mempersiapkan
diri untuk hal yang jauh lebih besar tersebut?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala sesuatu
yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Baik
maupun buruk, kami percaya Engkau yang berkerja
dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi
kami. Apa pun yang kami alami, semua itu adalah
untuk mempersiapkan kami menerima hal-hal yang
lebih besar dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 23-24; Mat 20:1-16

