09 SEPTEMBER2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
ROH YANG MENGHIDUPKAN DAN MEMBANGKITKAN

BACAAN HARI INI
Wahyu 11:11-14
RHEMA HARI INI
Wahyu 11:11 Tiga setengah hari kemudian masuklah
roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga
mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka
menjadi sangat takut.
Mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup
langit, mengubah air menjadi darah, berjalan di atas
air, membelah laut merah, membangkitkan orang mati,
membangun bahtera, dan masih banyak lagi perkaraperkara supranatural dan spektakuler yang telah
dinyatakan sepanjang dunia diciptakan. Lalu siapa yang
melakukan semuanya itu? Manusia sendirikah? Tidak.
Semua karena pertolongan seorang Pribadi yang lemah
lembut dan rendah hati. Namun yang justru sering kali
dilupakan keberadaannya oleh manusia ciptaan-Nya
sendiri. Siapakah Dia? Dialah Roh Kudus, yang telah
memilih dan mengangkat manusia menjadi kawan
sekerja-Nya. Yang Dia jadikan kesayangan-Nya, yang

Dia kalungkan sendiri dengan kasih setia-Nya, dan Dia
hembusi dengan Roh-Nya sendiri. Roh yang telah
bekerja sejak awal dunia diciptakan.
Cinta-Nya yang begitu dalam, membuat Dia tidak bisa
tidak menyayangi kita. Walau kita sering menyakitiNya. Buktinya, segala sesuatu yang hancur bahkan mati
di hidup kita, Dia mau dan sangat ingin hidupkan
kembali. Dia bukanlah Pribadi yang tidak berbelas
kasih. Dia bahkan meneteskan air mata setiap kali
melihat anak-anak-Nya menderita. Tidak hanya ikut
berempati, Dia juga turun tangan sendiri untuk
menolong
kita.
Membangkitkan,
melindungi,
memberkati, dan memperlengkapi kita dengan kuasaNya. Seperti dua saksi dalam Wahyu 11:3-6. Roh Kudus
tidak hanya menghidupkan mereka, tetapi memberi
mereka perlindungan dan kuasa untuk menangkis serta
menghancurkan semua kuasa musuh yang hendak
menyakiti mereka. Memperlengkapi mereka dengan
kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan ajaib.
Sadarilah, Roh Kudus adalah Roh yang sanggup
menghidupkan dan membangkitkan apa yang sudah
mati di hidup kita. Datanglah pada-Nya dengan
kerendahan hati dan ketulusan. Sehingga melalui
persekutuan intim
dengan-Nya, yang mati boleh
dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Roh Kehidupan
sudah siap dan membuka tangan-Nya lebar-lebar

untuk menyambut, memeluk, dan menolong kita.
Untuk membawa kita terbang tinggi bersama-Nya,
mengalami great revival yang Dia janjikan.
RENUNGAN
Sadarilah, ROH KUDUS adalah Roh
MENGHIDUPKAN dan MEMBANGKITKAN.

yang

APLIKASI
1. Siapakah Roh Kudus itu?
2. Apa yang harus Anda sadari, agar Anda boleh terus
dekat dengan Roh-Nya yang menghidupkan dan
membangkitkan?
3. Apa yang harus Anda lakukan untuk dapat
mengalami revival besar di hidup Anda?

DOA UNTUK HARI INI
“Bapaku yang baik, terima kasih atas Roh Kudus-Mu
yang Engkau anugerahkan atas kami. Kami bersyukur
dan rindu untuk terus bisa menjadi kawan sekerja-Mu.
Ingatkan kami selalu untuk terus menyadari bahwa
Roh Kudus adalah Roh yang menghidupkan dan
membangkitkan setiap yang mati di hidup kami,
sehingga kami boleh terus merendahkan diri dan
datang kepada-Nya. Sehingga melalui persekutuan
intim dengan-Nya, kami boleh dibangkitkan dan

dipenuhi kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh
kami dan mengalami revival besar yang Tuhan
janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 25-26
Matius 20:17-34

10 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
ROH KEHIDUPAN YANG MEMBANGKITKAN
BACAAN HARI INI
Roma 8:1-17
RHEMA HARI INI
Roma 8:11 Dan jika Roh Dia, yang telah
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di
dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan
Kristus Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya, yang diam di dalam kamu.
Ricky kecil menarik-narik tangan ibunya yang tengah
asyik memilih-milih barang di sebuah pusat
perbelanjaan. “Ma… Ricky mau naik mobil-mobilan.
Ma… Ma… Ma… Ricky mau naik mobil-mobilan…”
Desakan Ricky yang berulang-ulang itu akhirnya
membuat sang mama mengalihkan perhatiannya.
Kurang lebih lima meter dari tempat mereka berdiri,
terlihat deretan mobil-mobilan kecil berwarna-warni
yang disewakan untuk anak-anak. “Oke Ricky, tapi janji
gak boleh nakal ya,” ujar sang mama sambil
menggandeng tangan Ricky.

“Ricky mau mobil warna kuning!” seru Ricky sambil
menaiki mobil kuning yang diinginkannya. Bapak
penjaga mobil-mobilan segera menghampiri Ricky dan
mamanya serta berkata, “Maaf dik, mobilnya belum
bisa dihidupkan. Tunggu mobil yang lain selesai jalan
dulu ya, sebab akinya harus gantian.” Ketika ada satu
mobil yang sudah selesai, dengan sigap bapak tersebut
mengambil aki dari bawah jok mobil dan
meletakkannya di mobil yang diinginkan Ricky. Ketika
dihidupkan, mobil itu pun bisa berjalan dan itu
membuat hati Ricky sangat senang.
Seperti aki yang bisa menghidupkan sebuah mobil yang
tadinya tidak bisa bergerak, demikian jugalah yang
terjadi ketika Roh Allah—yang sudah membangkitkan
Yesus dari antara orang mati—tinggal dalam kita.
Hidup kita yang dulunya tanpa pengharapan, oleh Roh
Allah yang tinggal dalam diri kita, mendapatkan
pengharapan yang baru. Hidup kita yang dulu penuh
kelesuan, kekalahan, dan keterpurukan, dibangkitkan
menjadi hidup yang penuh dengan gairah,
kemenangan, serta keberhasilan. Hari ini, terimalah
dengan iman Roh Kehidupan itu. Nafas hidup Allah itu
sedang dihembuskan masuk dalam hidup Anda untuk
membangkitkan hidup Anda dari segala keterpurukan.
Percayalah bahwa selama dalam hidup Anda ada Roh
Kudus, maka Anda akan tetap hidup dan terus bangkit,
sampai Anda mengalami kebangkitan besar.

RENUNGAN
Hidup bersama Roh Kudus berarti hidup bersama ROH
KEHIDUPAN yang selalu MEMBANGKITKAN.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda hidup bersama Roh Kudus?
Mengapa demikian?
2. Keterpurukan apa yang diubahkan oleh kuasa Roh
Kudus yang hidup di dalam hidup Anda?
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil supaya Anda
terus mengalami kebangkitan bersama Roh
Kudus?

DOA UNTUK HARI INI
“Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan urapan
kuasa-Mu, supaya kami bisa terus bangkit menjadi
anak-anak-Mu yang kuat serta menjadi berkat bagi
sekeliling kami. Kami percaya, melalui kuasa Roh
Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk membawa
lawatan serta obor kegerakan-Mu sampai ke ujung
bumi. Terima kasih Tuhan. Di didalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 27-28
Matius 21:1-22

11 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MENAKLUKKAN TANTANGAN BERSAMA ROH KUDUS
BACAAN HARI INI
2 Timotius 1:1-12
RHEMA HARI INI
2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita
Bukan Roh Ketakutan, Melainkan Roh Yang
Membangkitkan Kekuatan, Kasih Dan Ketertiban.
Clara Sumarwati gagal dalam pendakian perdana untuk
menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Namun itu
tidak menyurutkan semangatnya untuk mencoba lagi.
Kadar oksigen yang rendah, badai salju, medan yang
terjal, dan suhu yang ekstrem, tidak membuat wanita
asal Yogyakarta ini membatalkan niatnya kembali
mendaki puncak gunung yang berada di ketinggian
8.848 mdpl itu. Kali ini ia mempercayakan
pendakiannya kepada Kaji, seorang dari suku Sherpa
yang terkenal karena pengalamannya. Bersama Kaji,
akhirnya Clara berhasil mencapai puncak Everest di
Pegunungan Himalaya tersebut. Ia pun menjadi orang
Indonesia pertama yang berhasil mengibarkan bendera
merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia itu.

Tantangan bukan hanya dihadapi oleh mereka yang
suka berpetualang saja. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita pun sering menghadapi tantangan. Ada pasangan
yang sedang menghadapi tantangan dalam rumah
tangganya. Ada pelajar yang sedang menghadapi
tantangan dalam studinya. Ada pengusaha yang sedang
menghadapi tantangan dalam usahanya. Ada pelayanpelayan Tuhan yang sedang menghadapi tantangan
dalam gereja. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini,
kita pasti terus menghadapi tantangan, baik besar
maupun kecil.
Sama seperti Clara yang memilih mendaki bersama Kaji
yang lebih berpengalaman dalam menghadapi
tantangan, dan ia pun mengalami terobosan besar
dalam hidupnya. Kita pun bisa memilih bersama siapa
kita menghadapi tantangan hidup ini. Allah sudah
memberikan kita Roh Kudus, Sang Roh Kehidupan yang
sanggup membangkitkan kekuatan yang semula sudah
padam. Sekarang giliran kita untuk memilih. Selama
kita bersama Roh Kudus, maka kita akan tetap hidup
dan terus naik, sehingga kita pun bisa mengalami
kebangkitan besar. Kita akan mengalami terobosan
besar yang akan menjadi kesaksian hidup yang
membuat orang banyak melihat ada karya Tuhan
dalam hidup kita.

RENUNGAN
Seberat apa pun TANTANGAN kita, percayalah ROH
KUDUS yang membangkitkan akan memberikan
TEROBOSAN BESAR dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Apa yang menjadi tantangan terberat Anda saat ini
dalam meraih terobosan besar? Sebutkan!
2. Siapakah yang Anda percayai untuk bersama-sama
menghadapi tantangan demi tantangan dalam
hidup ini?
3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa
Roh Kudus sanggup memberikan terobosan besar
bagi kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami bersyukur untuk Roh Kudus
yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami
mau terus bersama dengan Roh Kudus dalam
menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup
ini, sehingga kami boleh mengalami terobosan besar.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 29-30
Matius 21:23-46

12 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
BERSAMA ROH KUDUS KITA TIDAK BISA TETAP
KALAH
BACAAN HARI INI
1 Samuel 17:40-58
RHEMA HARI INI
1 Samuel 17:50 Demikianlah Daud mengalahkan orang
Filistin itu dengan umban dan batu; ia mengalahkan
orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di
tangan.
“Pusatkan perhatian pada raksasa-raksasa, Anda akan
tersandung. Pusatkan perhatian pada Allah, Raksasa
akan tumbang.” Ini adalah kutipan dari buku karya
Max Lucado yang berjudul “Facing Your Giants”. Di
dalam buku New York Best Seller ini diceritakan
bagaimana kita bisa mengalahkan setiap raksasaraksasa dalam hidup kita. Raksasa zaman sekarang
bukanlah Goliat seperti yang dihadapi Daud, tetapi
masalah-masalah dalam hidup. Tentu saja “Goliat”
yang setiap kita hadapi tidaklah sama. Mungkin yang
kita hadapi saat ini adalah masalah dalam hal pasangan
hidup, pekerjaan, studi, keuangan, kesehatan,
keluarga, maupun masalah lainnya.

Namun, seperti Daud mampu menghadapi dan
mengalahkan Goliat, kita pun pasti bisa mengalahkan
“Goliat” kehidupan kita. Mungkin kita berkata, “Mana
mungkin bisa, Daud adalah raja yang berkuasa,
sedangkan kita orang biasa.” Ingatlah, saat Daud
mengalahkan Goliat, ia hanyalah seorang gembala
domba biasa. Yang bisa membuat Daud menang
mengalahkan Goliat adalah karena Allah menyertai
Daud. Dan Allah yang sama juga akan menyertai kita
mengalahkan “Goliat” kita masing-masing.
Kunci kemenangan akan Tuhan berikan jika kita terus
hidup bersama dengan Roh Allah, sehingga tidak akan
ada yang bisa mengalahkan kita. Semua ikatan hutang,
ikatan dosa, ikatan okultisme, akan hancur dalam nama
Tuhan Yesus. Bersama dengan Roh Kudus, apa yang
bahkan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain, akan
takluk ditangan kita. Seperti Daud melawan Goliat.
Orang lain tidak bisa menaklukkan Goliat, tetapi Daud
dengan lima batu licinnya sanggup membuat raksasa
itu ambruk. Sebab ia datang dalam nama Tuhan
semesta alam. Tuhan sudah memberikan kemenangan
kepada Daud atas musuh-musuhnya dan kita juga akan
mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, teruslah
berjalan bersam Roh Kudus, sehingga tidak ada yang
bisa mengalahkan kita dan Roh Kehidupan itu akan
membuat “Great Revival” terjadi dalam hidup,

keluarga, gereja, dan bangsa kita. (LEW)
RENUNGAN
Bersama Roh Kudus, apa yang TIDAK BISA
DIKALAHKAN oleh orang lain, akan TAKLUK di tangan
kita.
APLIKASI
1. Apa yang menjadi masalah Anda saat ini yang
belum bisa Anda kalahkan?
2. Apa saja yang menyebabkan Anda belum bisa
mengalahkannya?
3. Bagaimana cara Anda untuk bisa mengalahkan
permasalahan Anda? Sebutkan komitmen Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih jika kami masih Engkau izinkan
mengalami masalah dan pencobaan dalam hidup ini.
Kami yakin dan percaya, bersama Roh Kudus semua
bisa kami lewati. Engkau pasti akan memberikan
kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 31-33
Matius 22:1-22

13 SEPTEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENGUTAMAKAN ROH KUDUS
BACAAN HARI INI
Mazmur 51:1-19
RHEMA HARI INI
Mazmur 51:13 Janganlah membuang aku dari
hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang
kudus dari padaku!
Para fans klub sepak bola Liverpool pasti sangat
mengenal nama Virgil van Dijk. Sejak didatangkan dari
Southampton, peran Van Dijk di lini belakang Liverpool
tak tergantikan. Berkat ketangguhannya, Liverpool
hanya kebobolan 22 gol dari 38 pertandingan. Bahkan,
saat berlaga final Liga Champion Eropa, ia sama sekali
tak dapat dilewati lawan. Banyak yang berpendapat,
tanpa kehadiran Van Dijk, Liverpool hanyalah tim biasa
yang mungkin akan sering kalah. Jauh dari prestasi
yang membanggakan. Namun, dengan hadirnya Van
Dijk, Liverpool berubah menjadi tim yang sangat
ditakuti lawan. Ketiadaan Van Dijk akan menjadi
kerugian besar Liverpool, sampai-sampai banyak fans
takut kehilangan Van Dijk.

Rasa takut kehilangan seperti ini juga dialami Daud
saat ia menyadari kejatuhannya dalam dosa. Mungkin
ia memiliki segalanya, takhta, kekayaan, kuasa dan
kehormatan, tetapi ia menyadari, semua itu adalah
karena urapan serta karya Roh Kudus. Terlebih dari
kehilangan jabatan atau kekayaan, Daud sangat takut
bila kehilangan Roh Allah dalam dirinya. Sebab ia
mengetahui benar, Roh Allah adalah pusat dari segalagalanya yang ia miliki. Tanpa urapan Roh Kudus, ia
bukanlah siapa-siapa dan bisa kehilangan semuanya.
Bagaimana dengan Anda, sudahkah Anda menyadari
bahwa Roh Allah itu segala-galanya dalam hidup kita
dan dalam gereja kita? Sudahkah Anda menyadari
bahwa Roh Allah itu adalah sumber segala-galanya
dalam hidup kita dan dalam gereja kita? Jika Anda
telah menyadarinya, Anda pasti tidak akan pernah mau
kehilangan hadirat-Nya. Jika Anda telah menyadarinya,
Anda pasti akan selalu rindu akan hadirat-Nya. Jika
Anda telah menyadarinya, pasti Dia akan selalu
menjadi yang terutama dalam hidup Anda. Kehilangan
kedekatan dengan Roh Kudus berarti kita juga akan
kehilangan Roh Kehidupan yang akan menghembuskan
kebangkitan besar dalam hidup kita.
RENUNGAN
Jangan sampai ROH KUDUS UNDUR dari hidup kita
karena kita LEBIH MEMENTINGKAN yang lain.

APLIKASI
1. Apakah yang selama ini lebih Anda pentingkan
dalam hidup Anda?
2. Mengapa Anda tidak boleh sampai kehilangan Roh
Kudus?
3. Bagaimana Anda dapat menarik Roh Kudus untuk
lebih dekat dengan Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami
lebih sering mementingkan pekerjaan dan aktivitas
kami. Mampukan kami agar kami bisa lebih mengambil
waktu untuk datang bersekutu dengan Roh Kudus.
Agar roh kami bisa dibangkitkan dan hidup kami boleh
Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 34-35
Matius 22:23-46

14 SEPTEMBER2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
PRIBADI KESUKAAN TUHAN
BACAAN HARI INI
Galatia 5:16-25
RHEMA HARI INI
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup
kita juga dipimpin oleh Roh,
Tidak diinginkan karena terlahir sebagai anak
perempuan dan juga buta, Priskilla Smith July sempat
merasa dibuang. Sejak kecil ia terbiasa hidup mandiri
tanpa dipedulikan keluarganya. Hati Priska pun diliputi
kemarahan dan kepahitan. Kemudian, saat ia berusia
17 tahun, temannya mengajaknya ikut ibadah Natal.
Saat itulah, ia mendengar Tuhan berkata, “Aku
mengasihimu.” Saat itulah titik balik kehidupannya.
Lambat laun kehidupannya berubah. Lalu Tuhan pun
memanggilnya untuk mengabdikan hidup bagi Tuhan
dan sesama. Awalnya Priska menolak karena ia
mengetahui hal itu sulit. Namun, setelah mendapatkan
peneguhan dari Tuhan, ia pun mencoba untuk taat. Ia
mulai menampung dan mendidik orang-orang
terbuang dan sebatang kara sepertinya.

Itulah awal bagaimana Yayasan Sekolah Kehidupan
dimulai. Dari satu orang, beberapa orang, kemudian
seratus orang, dan Priska tidak pernah membatasinya.
Tentu tidak mudah, mereka sering mengalami masa
krisis, tetapi Priska percaya Tuhan yang akan
memenuhi kebutuhan mereka. Berkat ketaatannya, ia
yang tak pernah melihat cahaya dalam hidupnya, telah
menjadi terang bagi begitu banyak orang yang hidup
dalam kegelapan tanpa harap.
Apa yang dikerjakan Priska bukanlah pekerjaan
manusia. Hanya ketika ia taat, percaya, dan mau
dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan berkarya melalui
dirinya. Demikian juga dengan kita, ketika kita bergerak
dengan pimpinan Roh Kudus, pasti kita bisa melakukan
perkara-perkara di luar akal manusia dan berguna bagi
Kerajaan Allah. Ketaatan dan kepercayaan kita pada
tuntunan-Nya, membuat kita menjadi kesukaan Tuhan.
Tuhan akan menghembuskan Roh Kehidupan dalam
setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Tidak ada lagi
kesulitan yang berarti, bahkan hasilnya pun bukan
seperti yang bisa kita perhitungkan. Tuhan sendiri yang
akan membuat kita berhasil dan beruntung.
Kebangkitan besar dalam hidup kita akan terjadi, dan
kebangkitan itu akan menyalakan Great Revival di
mana pun Tuhan menempatkan kita.

RENUNGAN
Jadilah pribadi yang MAU DIPIMPIN Roh Kudus,
sehingga kita bisa menjadi KESUKAAN-NYA
APLIKASI
1. Seperti apakah pribadi yang bisa dipimpin Roh
Kudus?
2. Mengapa Anda perlu mengikuti pimpinan Roh
Kudus?
3. Bagaimana Anda bisa mengikuti pimpinan Roh
Kudus dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan
saat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang
besar bagi kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi
kami. Engkaulah yang memiliki rencana yang indah
dalam hidup kami. Beri kami hati yang baru, hati yang
mau taat dan mengikuti pimpinan-Mu. Apa pun yang
Engkau ingin kami kerjakan, itulah yang akan kami
lakukan. Kami mau mengalami transformasi hidup,
sehingga kami pun bisa menjadi terang dan berkat
bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 36-38
Matius 23:1-22

15 SEPTEMBER2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENYIAPKAN BEJANA HATI UNTUK GREAT REVIVAL
BACAAN HARI INI
2 Raja-raja 4:1-7
RHEMA HARI INI
2 Raja-raja 4:3 Lalu berkatalah Elisa: “Pergilah,
mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala
tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan
terlalu sedikit.
Malam itu sahabat Alice, Lily, berulang tahun. Ia
mengadakan pesta di kebun anggur miliknya. Tidak
seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini hanya
sahabat-sahabat terdekat yang diundangnya. Anehnya,
Lily meminta mereka membawa satu buah wadah. Tak
dijelaskan wadah seperti apa, terserah yang
membawa. Karena Lily adalah pribadi yang unik, tidak
ada yang mempertanyakannya. Mereka pikir ia ingin
membuat suatu permainan. Sebelum berangkat ke
pesta, Alice pun mencari-cari wadah di rumahnya.
Kebanyakan sedang terisi sesuatu atau belum dicuci.
Akhirnya ia membawa sebuah wadah berukuran
sedang.

Saat semua sudah berada di tempat Lily, mereka
mendapati pemadangan yang cukup lucu. Ada yang
membawa wadah makanan, botol minuman, dirigen,
dan juga ember besar. Mereka semua, kecuali Lily,
saling melemparkan lelucon tentang benda-benda yang
mereka bawa, terutama ember tersebut. Kemudian
mereka makan sambil mengobrol, menyanyi, lalu
menari bersama. Di akhir acara, Lily berkata, “Sekarang
aku ingin memberikan hadiah untuk kalian. Wine yang
kuproduksi sudah selesai dituakan dan aku akan
membuka salah satu tong anggurnya. Silakan kalian
isikan ke dalam wadah yang kalian bawa sepenuhpenuhnya.”
Seperti Lily yang ingin membagikan anggur
berharganya kepada teman-temannya, Allah pun
hendak mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran
ke tengah-tengah kita. Sebab, sekarang ini sudah tiba
waktunya gelombang revival besar yang dinantinantikan terjadi. Sebagai anak-anak-Nya, kita pun
harus sigap menanggapinya. Siapkanlah wadah, yaitu
bejana hati kita sendiri, untuk menampung pencurahan
besar tersebut. Semakin besar semakin baik. Sebab tak
ada batasan dari pencurahan yang hendak Tuhan
berikan. Bersihkan hati kita dari segala sesuatu yang
kini menyesaki ruang hati kita dan menghalangi Roh
Kudus berkarya. Biarkan Roh Kehidupan berhembus
dan menguasai seluruh aspek hidup kita, maka

kebangkitan besar akan terjadi. Pertama dalam
kehidupan pribadi kita, kemudian menyambar orangorang di sekeliling kita. (MV.L)
RENUNGAN
Siapkan BEJANA HATI kita sebesar mungkin, dan
terimalah ROH KEHIDUPAN yang membawa revival
besar BEKERJA TANPA BATAS melalui hidup kita.
APLIKASI
1. Apa sajakah yang sekarang ini memenuhi hati
Anda?
2. Mengapa Anda perlu menyediakan bejana hati
yang besar untuk Roh Kehidupan?
3. Bagaimana Anda dapat menyediakan bejana hati
yang sebesar-besarnya untuk Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih untuk rencana-Mu yang
indah dalam hidup kami. Sekarang kami mau belajar
untuk menyediakan bejana hati yang besar untuk
menerima pencurahan Roh Kehidupan-Mu.
Bertakhtalah dalam hidup kami dan pakailah kami
seperti yang Engkau mau. Biarlah kami bisa menjadi
anak-anak-Mu yang membawa obor kegerakan-Mu,
sampai great revival terjadi di bumi ini. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Keluaran 39-40
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