


16 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

GREAT REVIVAL PASTI TERJADI 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:1-35 
 
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. 
 
Sakit meningitis dengan harapan hidup 50% 
disembuhkan total; kanker stadium 4 disembuhkan 
total; rumah tangga sudah cerai 11 tahun disatukan 
kembali; tidak punya uang untuk beli rumah tiba-tiba 
diberi rumah secara gratis; kenaikan penjualan 2.000% 
hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan; dan masih 
banyak mujizat spektakuler lain yang Tuhan kerjakan 
secara ajaib di tengah-tengah kita. Apa yang selama ini 
belum pernah kita lihat dan dengar, itulah yang Tuhan 



kerjakan hari-hari ini. Dan itu masih hanya sebagian 
kecil saja. Akan ada mujizat yang jauh lebih spektakuler 
dan jauh lebih besar lagi yang akan Tuhan kerjakan 
bagi kita.  
 
Inilah janji Tuhan bagi kita, bahwa di depan seluruh 
bangsa kita, Indonesia, Tuhan akan melakukan 
perbuatan-perbuatan yang ajaib, bukan hanya satu 
perbuatan, tetapi banyak. Bahkan bukan hanya 
perbuatan ajaib yang biasa saja, tetapi perbuatan ajaib 
yang belum pernah dijadikan sebelumnya. Itu artinya, 
Tuhan akan melakukan banyak mujizat yang unik dan 
kreatif yang tidak pernah muncul dalam hati dan 
pikiran kita. Sesuatu yang sungguh-sungguh dahsyat 
Tuhan lakukan, sehingga semua orang, baik orang kaya, 
miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, terpelajar, 
tidak terpelajar, orang di kota, di desa, semuanya akan 
melihat karya Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Yesus 
adalah Tuhan dan Juruselamat semua orang. 
 
Semuanya itu diawali dengan hati yang lapar dan haus 
akan lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab, 
hanya ketika Roh Allah dicurahkan dengan sepenuhnya 
bagi kita, saat itulah karya-karya ajaib Tuhan terjadi 
begitu saja dalam skala yang sangat besar. Saat itulah 
great revival yang kita nantikan akan sungguh-sungguh 
terjadi. Itu sebabnya, milikilah kelaparan dan kehausan 
yang sangat besar untuk Roh Kudus-Nya dicurahkan di 



tengah-tengah kita, maka apa yang mati di hidup kita 
akan dihidupkan kembali dan kita akan menjadi bagian 
dari kebangunan rohani terbesar yang akan Tuhan 
kerjakan.  
 
RENUNGAN 
PENCURAHAN ROH KUDUS yang dahsyat dan GREAT 
REVIVAL pasti akan TERJADI di tengah-tengah kita. 
 
APLIKASI 

1. Apakah kaitannya pencurahan Roh Kudus dengan 
great revival yang akan Tuhan kerjakan?  

2. Menurut Anda, great revival sebesar apa yang 
akan Tuhan kerjakan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya great 
revival sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di 
tengah-tengah kita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau izinkan kami 
hidup di tengah-tengah kebangunan rohani terbesar 

yang akan Engkau kerjakan. Kami mau menjadi bagian 
di dalamnya. Kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu 

memenuhi hidup kami dan membangkitkan kami 
menjadi pahlwan-pahlawan-Mu yang membawa obor 
kegerakan-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 1-3 
Matius 24:1-28 

 



17 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

KUNCI AKTIVASI KARUNIA ROH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 12:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 12:11 Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh 
Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan 
karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti 
yang dikehendaki-Nya. 
 
Setelah Yuni memutuskan untuk menerima Kristus dan 
lahir baru, ia sungguh-sungguh bertekun mencari 
Tuhan. Melalui saat teduh tiap pagi, ia membangun 
hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saat berdoa 
atau menaikkan pujian, Yuni beberapa kali mendapat 
penglihatan. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi 
atau bayangannya sendiri, dan ia ragu untuk 
menceritakannya. Satu kali, saat ibadah pagi di gereja, 
ia mendapat pengihatan sebuah gaun pesta yang 
sangat indah berwarna putih dengan bagian bawah 
berwarna pelangi yang mengembang seperti gaun 
pengantin. Yuni tidak mengerti karena ia tidak sedang 



memikirkan sesuatu tentang pesta ataupun yang 
berhubungan dengan gaun.  
 
Malam harinya di grup WhatsApp keluarga, kakak Yuni 
yang tinggal di luar kota memposting foto anak 
bungsunya yang beberapa hari lalu berulang tahun ke-
17. Betapa terkejutnya Yuni karena gaun pesta 
keponakannya hampir sama persis dengan yang 
dilihatnya tadi pagi. Putih, lengkap dengan rok bagian 
bawah berwarna pelangi. Ia lalu memberanikan diri 
menceritakan dan bertanya pada pembimbing 
rohaninya. Yuni diberi tahu bahwa ia menerima karunia 
roh dan ia harus lebih dekat lagi dengan Roh Kudus, 
supaya karunia yang diberikan makin terarah serta 
menjadi suatu alat bagi kemuliaan Tuhan.  
 
Bagi kita orang-orang percaya dan merasa terpanggil, 
Roh Kudus akan memberikan karunia-Nya. Terlebih 
pada hari-hari ini saat gereja kita telah menerima 
rhema bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahyat akan 
terjadi. Saat Roh Allah dicurahkan, maka sesuatu dalam 
diri kita akan diaktifkan. Roh Kudus akan 
memperlengkapi kita secara khusus dengan karunia 
roh yang berbeda-beda sesuai dengan yang 
dikehendaki-Nya. Dengan tujuan untuk menggenapi 
rencana Tuhan membawa kegerakan besar dan 
kebangunan rohani yang luar biasa di akhir zaman ini. 
Ya, inilah waktunya Tuhan akan membangkitkan semua 



yang mulai mati, bahkan sudah mati, dalam hidup 
umat-Nya, menjadi Great Revival bagi Kerajaan Allah di 
muka bumi. (PF) 
 
RENUNGAN 
Ketika Roh Allah DICURAHKAN maka KARUNIA-
KARUNIA ROH mulai DIAKTIFKAN. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana seseorang bisa menerima karunia roh? 
2. Apa karunia roh yang Anda pernah alami atau 

saksikan? Apa dampaknya bagi Anda? 
3. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda menerima 

karunia Roh?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus kami percaya karunia-karunia roh-Mu 

masih ada sampai saat ini. Kami percaya dan menanti-
nantikan kebangunan besar atas hidup kami, gereja 

kami, dan bangsa kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami. 
Curahkan Roh-Mu atas kami agar kami benar-benar 

diperlengkapi dan diteguhkan untuk ikut dan menjadi 
bagian dalam Great Revival yang akan segera terjadi. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 4-5 

Matius 24:29-51 



18 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

KEBANGKITAN GENERASI ANAK-ANAK PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
1 Raja-Raja 17:7-24 
 
RHEMA HARI INI 
1 Raja-Raja 17:22 TUHAN mendengarkan permintaan 
Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, 
sehingga ia hidup kembali. 
 
Beberapa tahun lalu, seorang ibu melahirkan bayi yang 
sangat lucu. Seiring berjalannya waktu, sang ibu 
mendapati anaknya mengalami gangguan kesehatan 
yang secara spesifik disebut Autis. Walau berat, ia tidak 
kehilangan harapan. Ia terus berdoa dan percaya, 
sekali waktu anaknya akan dipakai Tuhan luar biasa. 
Sampai suatu hari, terlihat anak tersebut sedang 
menangis di sudut ruangan dan tidak henti-hentinya, 
menaikkan penyembahan sederhana, yang pernah 
diajarkan oleh ibunya. Sang ibu mencoba mencari tahu. 
Didekatinya anaknya. Sang anak kemudian 
menceritakan bahwa ia mendapatkan penglihatan 
bahwa bencana besar akan terjadi kepada bangsanya. 
Sang ibu kemudian datang kepada gembalanya, 



menceritakan tentang penglihatan tersebut. Sang 
gembala yang mendapat konfirmasi dari Tuhan mulai 
menggerakkan para pendoa syafaat untuk berdoa. 
Tidak hanya di gerejanya, tetapi juga gereja-gereja 
Tuhan yang juga mendapatkan sinyal dan peneguhan 
yang sama. Semua bergandengan tangan, 
merendahkan diri, dan berdoa, sehingga Tuhan 
meluputkan bencana besar atas bangsa ini. 
 
Tidak hanya orang-orang dewasa, Tuhan juga mau dan 
sedang membangkitkan generasi anak-anak yang 
berdoa secara profetik. Tidak hanya anak-anak yang 
pintar dan sehat, bahkan anak-anak yang spesial 
sekalipun akan Dia pakai. Hanya saja, kita perlu 
beriman dan berdoa bagi mereka. Seperti Elia dalam 
bacaan hari ini dan ibu dengan anak berkebutuhan 
khusus tadi, yang percaya bahwa kebangkitan, 
kemenangan, dan terobosan pasti terjadi atas hidup 
anak yang mereka doakan. 
 
Terus naikkan doa profetik kita, baik saat sedang di 
rumah maupun di Pondok Daud. Waspadalah terhadap 
roh amalek yang sedang mencari celah untuk 
menyerang anak-anak sebagai barisan paling lemah 
dalam keluarga kita (Ulangan 5:18). Terus iring mereka 
dengan doa-doa kita dan berjaga-jagalah sehingga di 
tengah-tengah revival besar ini, baik kita maupun anak-
anak kita tidak kedapatan telanjang. Sehingga iblis 



tidak dapat mencuri kesempatan atas kita dan keluarga 
kita, khususnya anak-anak kita, untuk masuk gerbang 
revival, sampai kita semua dapat menikmati berkat 
Tanah Perjanjian. 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau bangkitkan GENERASI ANAK-ANAK yang 
berdoa secara PROFETIK. 
 
APLIKASI 

1. Generasi seperti apakah yang mau Tuhan 
bangkitkan hari-hari ini? 

2. Mengapa Anda perlu menjadi pendoa dan penjaga 
jiwa anak-anak Anda dari serangan-serangan roh 
amalek? 

3. Apa janji Tuhan bagi keluarga yang berdoa?  
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang mulia, betapa kami bersyukur atas revival 
besar yang sedang Engkau nyatakan atas gereja dan 
bangsa kami. Mulai hari ini, kami berkomitmen untuk 
terus berdoa dan berjaga-jaga bagi keluarga, gereja, 
kota, dan bangsa kami, khususnya anak-anak kami. 
Sehingga anak-anak  kami dapat bangkit menjadi 

generasi anak-anak yang berdoa secara profetik. Dan 
berkat atau gerbang revival besar yang sudah Tuhan 

bukakan bagi kami dapat kami masuki, sehingga kami 



dapat menikmati Tanah Kanaan yang sudah Tuhan 
janjikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 6-7 

Matius 25:1-30 



19 SEPTEMBER 2019 
\ 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

GENERASI ORANG TUA YANG TUHAN BANGKITKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 45:16-28 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 45:27 Tetapi ketika mereka menyampaikan 
kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, 
dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf 
untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali 
semangat Yakub, ayah mereka itu. 
 
Masa tua, masa pensiun. Masa yang tepat untuk 
menghabiskan hidup dengan tenang. Itulah pandangan 
yang populer di duna ini. Karena itu, banyak orang 
yang berjuang mati-matian di masa muda supaya bisa 
hidup nyaman di masa tua. Namun, seberapa banyak 
orang yang tadinya penuh semangat dan wibawa, 
tetapi setelah berhenti bekerja dan hanya bersantai di 
rumah, malah semakin hari semakin terlihat layu? 
Seolah-olah mereka kehilangan semangat hidup. Pdt. 
Abimelekh memilih cara hidup yang sama sekali 
berbeda. Usianya sudah 63 tahun, tetapi ia tidak 
bersantai-santai. Sering kali ia masuk ke pedalaman 



dan menjangkau suku-suku terabaikan di pegunungan 
Irian Jaya. Ketika ia ditanya, “Mengapa Bapak masih 
saja pergi ke hutan pedalaman? Bapak sudah tua, 
lagipula banyak biaya yang harus dikeluarkan,” ia pun 
menjawab, “Suatu hari kelak, siapa yang akan berdiri di 
hadapan takhta Anak Domba Allah? Semua suku harus 
datang menyembah Tuhan. Jadi kita harus menjangkau 
mereka. Selama saya masih dapat berjalan, saya akan 
melayani Tuhan.” 
 
Firman Tuhan berkata, “Mereka yang ditanam di bait 
TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada 
masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk 
dan segar” (Mzm. 92:14-15). Hal itu berarti, berapa 
pun usia Anda, rencana Tuhan dalam hidup Anda tidak 
pernah berhenti. Tuhan tetap dapat memilih dan 
memakai Anda untuk memenuhi tujuan-Nya yang 
mulia di atas muka bumi. 
 
Usia manusia tidak ada yang tahu. Selama kita masih 
diberi hidup pleh Tuhan, kita masih bisa tetap 
melayani. Usia lanjut bukanlah alasan untuk berhenti 
melayani. Milikilah semangat untuk melayani sampai 
Tuhan memanggil kita, maka Tuhan akan 
menghidupkan impian-impian yang telah mati dalam 
hidup kita dan memakainya untuk mempersiapkan 
kebangkitan rohani besar yang hendak diadakan-Nya. 
 



RENUNGAN 
Tuhan mau bangkitkan GENERASI ORANG TUA yang 
penuh SEMANGAT. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana sikap Anda pada saat menghadapi usia 
tua?  

2. Mengapa Tuhan mau membangkitkan generasi 
orang tua? 

3. Bagaimana Anda dapat terlibat dalam kebangkitan 
besar yang Tuhan rencanakan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa agar 

senantiasa memiliki semangat, berapa pun usia kami. 
Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan tujuan, 

tujuan mulia-Mu. Biarlah Engkau tetap memakai kami 
sebagai alat-Mu untuk menggenapi rencana-Mu, 

berapa pun usia kami sekarang ini. Sebab tidak ada 
yang mustahil bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 8-10 

Matius 25:31-46 



20 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

RENCANA TUHAN ATAS KEBANGKITAN ANAK-ANAK 
MUDA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:17 Akan terjadi pada hari-hari 
terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka 
anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 
bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat 
penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua 
akan mendapat mimpi. 
 
Selama bersekolah di luar kota, Dodi mendapatkan 
pengalaman rohani yang luar biasa di gerejanya. Ia 
menjadi pemuda yang benar-benar hidup untuk 
melayani Tuhan. Namun ketika kembali ke kotanya, ia 
melihat bahwa teman-temannya sedang dalam kondisi 
rohani yang gersang. Hati Dodi pun tergerak karena 
belas kasihan. Meski sebenarnya ia sudah terpilih 
untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, 
Tuhan memberikannya visi yang berbeda. Ia 



memutuskan untuk tetap tinggal dan membuka komsel 
kecil-kecilan di rumahnya yang tidak besar. Ia berusaha 
membangkitkan roh teman-temannya dan menjangkau 
anak-anak muda yang belum terselamatkan. Lima 
tahun berjalan dengan cepat, komselnya pun menjadi 
berkat bagi banyak pemuda. Tidak sedikit yang bangkit 
dengan roh yang menyala-nyala untuk menyelamatkan 
jiwa dan memuliakan nama Tuhan, sehingga 
kebangunan rohani pun terjadi di tengah kalangan 
anak-anak muda di kota Dodi. 
 
Kebangkitan rohani besar sudah berada dalam 
perencanaan Tuhan sejak lama, bahkan semenjak 
zaman nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia 
sebagai manusia untuk yang pertama kalinya. 
Kebangunan rohani besar ini diawali dengan 
pencurahan Roh Allah secara besar-besaran ke atas 
umat-Nya. Ketika Petrus dan pengikut Yesus lainnya 
menerima pencurahan Roh besar-besaran tersebut, 
roh dan semangat mereka yang tadinya sempat mati 
pun dihidupkan kembali. Mereka bukan lagi orang-
orang yang bersembunyi dalam ketakutan dan 
kehilangan pengharapan, tetapi pemberita Injil yang 
luar biasa. Sekali Petrus berbicara, tiga ribu orang 
langsung bertobat. Ini adalah suatu peristiwa yang 
tidak bisa diabaikan begitu saja dalam sejarah manusia. 
 



Kebangkitan rohani besar seperti ini pun hendak Tuhan 
adakan kembali di atas bumi kita. Kalau kita ingin 
masuk dan terlibat dalam rencana Tuhan, serahkanlah 
semua rencana hidup kita ke tangan-Nya. Biarkan 
Tuhan yang memakai impian kita, menghembuskan visi 
ke dalamnya, serta mengarahkan hidup kita untuk 
menghidupkan kembali apa yang sempat dan telah 
mati dalam kehidupan banyak orang.  
 
RENUNGAN 
Tuhan mau bangkitkan ANAK-ANAK MUDA yang hidup 
dalam RENCANA TUHAN dan mendapatkan VISI. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sebagai anak muda ingin juga 
dibangkitkan untuk hidup dalam rencana Tuhan? 
Jika mau, apa hal yang harus Anda lakukan untuk 
bisa hidup dalam rencana Tuhan? 

2. Mengapa Anda perlu hidup dalam rencana Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk bisa 

terus menerima rencana Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang 

memberikan kami kesempatan untuk dibangkitkan 
menjadi pribadi yang hidup dalam rencana-Mu. 

Berikan kami visi dan penglihatan yang hanya dari 
pada-Mu saja dan jauhkan kami dari pencobaan dan 



jalan yang sesat. Sebab kami tahu, hanya rencana-Mu 
saja yang sempurna dan terbaik untuk hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 11-12 
Matius 26:1-25 



21 SEPTEMBER 2019 

 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

AWAL MULA KEKALAHAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 15:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:6 Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, 
ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, 
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke 
dalam api lalu dibakar. 
 
Perang Dunia kedua merupakan konflik yang paling 
mematikan antar umat manusia secara global. Jepang 
adalah satu musuh yang paling ditakuti saat itu. 
Serangan para tentaranya yang berapi-api 
menaklukkan para lawan mereka yang lebih besar 
sekalipun. Mereka berperang seolah-olah tidak ada 
yang bisa membuat mereka takut. Namun, sejarah 
mencatat, peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki 
yang dijatuhkan Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 
Agustus mengubah segalanya. Bukan hanya kedua kota 
tersebut yang mengalami kehancuran besar, tetapi 
semangat juang tentara Jepang di seluruh dunia runtuh 



seketika. Saat negara tercinta mereka hancur, mereka 
kehilangan visi dan tujuan dalam perjuangan mereka. 
Ketakutan dan ketidakberdayaan melanda hati mereka. 
Perisitiwa tersebut pun menjadi salah satu tanda 
berakhirnya PD2.  
 
Di masa modern ini, hidup kita pun bisa diibaratkan 
peperangan. Peperangan kita sebagai orang percaya 
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi 
peperangan roh (Ef. 6:12). Kita pun perlu memiliki visi 
dalam hidup kita. Sebab visi menentukan tujuan hidup 
kita dan bagaimana kita menggunakan waktu-waktu 
kita. Saat kita kehilangan visi, hidup kita pun akan 
berputar-putar tanpa arah. Kita sekedar menjalani hari 
tanpa tahu apa yang kita perjuangkan. Tidaklah heran 
kalau serangan iblis selalu menghantam kita, sehingga 
perasaan lelah dan kalah kerap menghampiri hati kita. 
Kemudian, kita pun mengalami kekeringan rohani. 
 
Kabar baiknya, Tuhan kita sanggup menghidupkan apa 
yang sudah mati sekalipun. Yang perlu kita lakukan 
hanyalah mendekat kepada Tuhan dan tinggal dalam-
Nya seperti ranting yang tinggal pada pokoknya. Saat 
kita menempel pada Tuhan, aliran Roh-Nya akan 
menyegarkan roh kita kembali. Semakin intim kualitas 
hubungan pribadi kita dengan Tuhan, semakin jelas visi 
yang akan kita terima dari-Nya. Dengan visi itulah, kita 
bisa hidup dalam rencana dan panggilan Tuhan 



kemudian menggenapinya. Itulah awal kebangkitan 
besar yang akan Tuhan kerjakan dalam dan melalui 
hidup kita. 
 
RENUNGAN 
ROH YANG KERING adalah AWAL mula KEKALAHAN 
BESAR. 
 
APLIKASI 

1. Kekeringan dalam hal apa yang tengah Anda alami 
saat ini? Apakah Anda mengetahui penyebabnya? 

2. Mengapa roh Anda yang kering bisa menjadi awal 
dari kekalahan besar di hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa menghidupkan kembali roh 
dan hidup Anda yang kering? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami perlu urapan-Mu, agar kami dapat 

senantiasa menyalakan api roh yang berkobar-kobar, 
sehingga kami memiliki kekuatan mengalahkan segala 

kedagingan kami dan mendekat senantiasa kepada-
Mu. Biarlah kami boleh menerima visi dari-Mu untuk 
menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 13 

Matius 26:26-50 



22 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

 AWAL DARI GREAT REVIVAL 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 7:12-22 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku 
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka 
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 
mereka, serta memulihkan negeri mereka. 
 
Sejak kecil, si kembar Raka - Rafa sudah terbiasa 
memegang raket dan kok. Mereka pun memiliki mimpi 
yang sama: mejadi atlet bulu tangkis kenamaan seperti 
Ayah mereka. Namun, meski mereka memiliki gen yang 
sama, tampaknya hanya Raka yang mewarisi bakat 
sang ayah. Ia pun sering memenangkan pertandingan 
antar sekolah. Sedangkan bagi Rafa, mendapatkan satu 
dua angka saja sudah bagus. Padahal mereka sama-
sama dilatih oleh ayah mereka sendiri. Seiring waktu, 
Raka semakin sering bolos berlatih. Kalaupun berlatih, 
ia mulai tidak mendengarkan petunjuk ayahnya. Ia 
lebih suka bermain dengan caranya sendiri.  



 
Sementara itu, Rafa yang awalnya hampir menyerah 
dengan bulu tangkis, mulai berlatih lebih intensif lagi. 
Berkat dorongan semangat dari ayahnya, ia kembali 
mengejar mimpinya. Sekeras apa pun latihan dari sang 
ayah dan setajam apa pun teguran-teguran atas 
kesalahan Rafa, ia menerima semua itu. Ia 
mengevaluasi gerakan-gerakannya sendiri dan 
memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukannya 
bersama sang ayah. Suatu hari, ketika Rafa dan Raka 
mengikuti pertandingan tingkat nasional, Rafa berhasil 
meraih peringkat pertama. Sedangkan Raka bahkan 
tidak masuk dalam sepuluh besar.  
 
Hari ini, adakah impian dan visi kita yang hampir 
padam? Satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan tidak 
pernah salah memberikan visi-Nya kepada kita. Kalau 
visi itu terlihat semakin menjauh dari hidup kita, coba 
evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita telah berjuang 
dengan cara yang salah? Atau kita tidak benar-benar 
melakukan rhema yang Tuhan berikan? Bagaimakah 
kita mengisi waktu-waktu kita? Apakah kita sibuk 
mendengarkan suara-Nya atau sibuk menuruti 
keinginan kita sendiri? Kalau kita ingin roh kita 
dihidupkan kembali dan hidup kita mengalami 
kebangkitan besar, turutilah petunjuk firman Tuhan. 
Bagaimanapun, Tuhanlah yang mengetahui rencana 



apa yang dirancangkan-Nya dalam hidup kita, dan 
bagaimana cara untuk menggenapinya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
RESPONI RHEMA firman Tuhan, maka di mana pun 
POSISI HIDUP kita saat ini, GREAT REVIVAL akan 
TERJADI dan MELANDA kita hari ini. 
 
APLIKASI 

1. Rhema apa sajakah yang Tuhan berikan dalam 
berbagai aspek hidup Anda saat ini?  

2. Mengapa Anda perlu meresponi rhema yang 
Tuhan berikan? 

3. Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk 
meresponi rhema firman Tuhan tersebut? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, tidak ada yang terluput dari 

perhatian-Mu. Engkau tahu apa saja yang kami alami 
saat ini dan betapa beratnya beban hidup kami. 

Engkau juga tahu bagaimana banyaknya kesibukan 
dan keinginan hati kami telah mengalihkan kami dari 

visi-Mu. Arahkanlah kembali langkah kami di jalan-Mu 
yang benar, ya Tuhan, agar kami boleh memperoleh 

kembali impian kami yang sempat padam dan 
kebangkitan besar itu terjadi dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 14 

Matius 26:51-75 


