


23 SEPTEMBER2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PUSAT REVIVAL BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41-47 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41 Orang-orang yang menerima 
perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari 
itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
 
Bulan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus, di GBI 
Keluarga Allah, kita dapat melihat pekerjaan ilahi yang 
luar biasa. Lebih dari 350 jiwa yang haus dan lapar akan 
Tuhan berbondong-bondong memberi diri untuk 
dibaptis dan menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. 
Pada hari itu bukan hanya para pelayan Tuhan yang 
terlihat sibuk dan bersukacita, seisi sorga pun pastinya 
bersorak-sorai. Pemandangan ini pun sedikit 
mengingatkan kita pada apa yang terjadi sekitar dua 
ribu tahun yang lalu di kota Yerusalem. Saat tiga ribu 
orang memberi diri mereka untuk dibaptis. Meski saat 
ini baru sepersepuluhnya, tetapi hembusan angin ilahi 
sungguh sangat terasa. Awan setelapak tangan itu 
sudah tampak di atas rumah Tuhan. 
 



Ya, inilah masanya lawatan terdahsyat. Inilah masanya 
revival besar-besaran. Perhelatan akbar dari Raja di 
atas segala raja tidak lagi tercium samar-samar, tetapi 
sudah sangat kentara. Dia telah hadir di sini; di gereja, 
kota, dan bangsa kita. Untuk melawat jiwa-jiwa yang 
terhilang. Namun, sebelum Dia mengerjakan revival 
besar-besaran atas jiwa-jiwa yang terhilang, terlebih 
dahulu Dia akan mengerjakan revival besar atas anak-
anak-Nya. Tuhan bukan hanya ingin anak-anak-Nya, 
tentara-tentara dan mempelai-mempelai-Nya, 
mengalami revival besar, tetapi juga diangkat serta 
dijadikan rekan sekerja. Sehingga pusat kebangunan 
rohani bisa terjadi di rumah-Nya.  
 
Oleh karena itu, jangan lagi hanya menjadi pengikut 
Kristus yang pasif. Menjadi orang baik dan tidak 
merugikan orang lain saja tidak cukup. Jangan seperti 
Raja Yotam (2 Taw. 27:1-2), karena hubungannya yang 
suam-suam kuku dengan Tuhan, ia akhirnya mengalami 
kemunduran rohani yang sangat merugikannya 
maupun kerajaannya. Kita perlu mendisiplin diri kita. 
Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan, datang 
kelompok sel, Pondok Daud, dan ibadah raya. 
Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, 
sehingga kita dapat mendengar dan menangkap suara-
Nya, dipercaya dan dipakai sebagai pusat revival besar. 
Hanya demikianlah kita bisa masuk kereta kegerakan 



Tuhan, menjadi pusat revival besar bagi gereja, kota, 
dan bangsa kita.  
 
RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya ingin kita mengalami revival besar, 
tetapi juga MENGERJAKAN REVIVAL BESAR atas kota 
dan bangsa kita. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup Anda? 
2. Sudahkah Anda memiliki persekutuan yang intim 

dan kuat dengan Tuhan? Mengapa kita harus 
memiliki persekutuan yang intim dan kuat dengan 
Tuhan? 

3. Apa yang harus Anda lakukan untuk memiliki 
persekutuan yang kuat dengan Tuhan dan dipakai 
sebagai pusat revival besar?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih kami ucapkan, atas revival besar 
yang sedang Engkau nyatakan hari-hari ini. Beri kami 

roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau, untuk 
beribadah kepada-Mu, mengikuti kelompok sel 

maupun Pondok Daud. Sehingga kami boleh terus 
bertumbuh dan terpilih menjadi pembawa revival besar 
atas gereja, kota, dan bangsa kami tercinta. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 15-16 

Matius 27:1-26 

 



24 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

AKIBAT DARI KEMUNDURAN ROHANI PADA JASMANI 
KITA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 28:1-27 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 28:23 Ia mempersembahkan korban 
kepada para allah orang Damsyik yang telah 
mengalahkan dia. Pikirnya: "Yang membantu raja-raja 
orang Aram adalah para allah mereka; kepada 
merekalah aku akan mempersembahkan korban, 
supaya mereka membantu aku juga." Tetapi allah-allah 
itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan 
bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. 
 
Persaingan dagang yang sangat ketat membuat toko 
sembako Pak Barno sepi. Terdesak kebutuhan, 
akhirnya ia menuruti saran temannya untuk mencari 
“orang pintar”. Berbagai ritual ia jalankan, berbagai 
syarat juga ia kerjakan. Memang tokonya jadi ramai. 
Karyawannya sampai kewalahan melayani pembeli. 
Demi mengejar keuntungan, toko tetap dibuka di hari 
Minggu. Ia tidak ingin lagi beribadah, bahkan istrinya 



juga dilarang supaya bisa membantunya berjualan. 
Namun keuntungan melimpah yang didapat selalu 
habis untuk hal-hal yang tidak jelas. Anak-anaknya 
mulai membangkang karena kurang perhatian, dan 
istrinya pun berubah perangai. Kesalahpahaman dan 
pertengkaran mudah sekali tersulut dalam keluarga 
mereka.  
 
Akibat kelelahan bekerja dan hati yang tidak bahagia, 
akhirnya pak Barno jatuh sakit. Ketika terbaring tak 
berdaya, barulah terpikir olehnya bahwa semua yang ia 
lakukan adalah kesia-siaan, bahkan membawa 
kehancuran dalam keluarga. Kesalahan yang sama, 
seperti yang dilakukan raja Ahas dalam bacaan kita hari 
ini. Ia mengikuti cara hidup raja-raja Israel lainnya yang 
menyembah Baal. Karena menyembah allah yang 
salah, bangsa Yehuda mengalami keruntuhan yang 
mengerikan. Bangsa ini menjadi bangsa yang miskin, 
ketakutan, lemah, dan menjadi sasaran empuk bagi 
musuh. 
 
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak-anak-Nya 
akan bebas dari masalah, tetapi Dia berjanji akan selalu 
menyertai dan memberi kemenangan bagi mereka 
yang setia. Menjauh dari Tuhan membuat kerohanian 
kita mengalami kemunduran dan kehancuran jasmani 
menanti di depan kita. Siapa allah yang kita sembah 
dan layani sangat menentukan keadaan hidup kita. 



Hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Tuhan kita 
Yesus Kristus. Apa pun tantangan yang kita hadapi 
jangan pernah meninggalkan rumah Tuhan, sebab di 
sanalah pusat kebangunan rohani. Jika kita sungguh-
sungguh menyembah Dia dan melayani-Nya, hidup kita 
tidak akan pernah runtuh. Yang runtuh pun sanggup 
Dia bangkitkan dan pulihkan kembali. Great revival 
pasti terjadi bagi kita yang mau masuk, dimuridkan, 
melayani, dan membangun pekerjaan Tuhan di rumah-
Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
KEMUNDURAN ROHANI yang kita alami pada akhirnya 
bisa mengakibatkan KEHANCURAN JASMANI yang 
mengerikan. 
 
APLIKASI 

1. Periksa hati Anda, saat ini sudah benarkah allah 
yang Anda sembah?  

2. Jika Anda pernah mengalami kemunduran rohani, 
apa yang Anda alami secara jasmani?  

3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar 
kerohanian Anda tetap teguh dan menyala-nyala?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika ada kalanya hati kami 

lemah dan kami mulai menjauh dari-Mu. Tolong 
ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami akan semua 



kebaikan-Mu dalam hidup kami, ingatkan kami akan 
kasih setia-Mu. Kami ingin tinggal dan menjadi bagian 
dari rumah-Mu sebab hanya di sana ada kebangunan, 
ada terobosan, pemulihan, dan keselamatan. Terima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 17-18 
Matius 27:27-50 



25 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

SUMBER REVIVAL BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 91:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 91:14-15 "Sungguh, hatinya melekat kepada-
Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan 
membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia 
berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan 
menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan 
meluputkannya dan memuliakannya. 
 
“Mbak, ada wifi nggak?” tanya seorang pemuda begitu 
ia duduk di sebuah café. Pertanyaan ini adalah hal yang 
begitu lumrah sekarang ini. Dengan kemajuan 
teknologi, kita menjadi begitu bergantung pada 
koneksi internet. Semakin dekat dengan perangkat 
wifi, sinyal yang didapat pun semakin kencang. Begitu 
kita berjalan menjauh, sinyal itu akan segera hilang. 
Tanpa wifi, orang-orang yang sedang bekerja akan 
mengalami kesulitan. Bahkan untuk menikmati promo-
promo tertentu, kita membutuhkan sambungan wifi. 



Kalau tidak, kita bisa kehilangan keuntungan yang 
seharusnya didapatkan.  
 
Ada kisah tentang anak bungsu yang meminta warisan 
kepada bapanya dalam Injil Lukas. Dengan kekayaan 
itu, ia pergi meninggalkan rumah bapanya ke tempat 
yang jauh. Awalnya ia begitu menikmati hidup dan 
mendapatkan semua yang ia inginkan. Hanya saja, 
dengan segera ia jatuh bangkrut. Sepeser pun ia tak 
punya. Pun tak seorang jua peduli padanya. Sampai-
sampai ketika ia ingin meminta makanan babi untuk 
mengisi perutnya, tidak ada yang mau memberikannya. 
Akhirnya ia memutuskan untuk pulang dan memohon 
untuk dijadikan budak bapanya. Ia pun berjalan pulang 
ke rumah bapanya. Namun, sang bapa malah 
memakaikannya jubah terbaik, cincin, dan sepatu. 
Bahkan sebuah pesta besar diadakan untuk merayakan 
kepulangannya. Keadaannya dipulihkan dengan 
sempurna. 
 
Dapatkah Anda menarik kesimpulan dari kedua cerita 
di atas? Ya, baik wifi maupun bapa si anak bungsu 
sama-sama suatu “sumber”. Yang begitu dijauhi, 
masalah pun mulai terjadi. Hari-hari ini, adakah 
berbagai masalah menghampiri hidup kita? Sebagai 
anak-anak Tuhan, kita perlu memahami bahwa Allah-
lah pusat kehidupan kita. Sebesar apapun masalah 
yang harus kita tanggulangi, sesibuk apapun pekerjaan 



dan tanggung jawab kita, tanggalkanlah semua itu 
barang sejenak. Mendekatlah kepada Tuhan. Carilah 
Tuhan di rumah-Nya. Maka, Dia akan mengadakan 
revival besar dalam hidup kita. Baik itu dalam hal 
kerohanian maupun jasmani kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
MASALAH akan muncul ketika kita MENJAUH dari 
RUMAH TUHAN, sebaliknya, REVIVAL BESAR dimulai 
saat kita MENDEKAT ke RUMAH TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apakah Rumah Tuhan tempat 
Tuhan menanamkan Anda selama ini?  

2. Mengapa masalah bisa muncul ketika kita menjauh 
dari Rumah Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa mendekat kembali pada 
Rumah Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah sumber kehidupan kami. 

Sumber sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan kami. 
Ampuni kami apabila selama ini kami telah menjauh 

dari rumah-Mu. Bawalah kami untuk mendekat 
kembali pada-Mu. Agar kami dapat terlibat dalam 

kebangunan rohani besar yang hendak Engkau 
nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 19-20 
Matius 27:51-66 



26 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

AWAL MULA KEBANGUNAN ROHANI BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
 2 Tawarikh 29:1-36 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 29:4-5 Ia mendatangkan para imam dan 
orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di 
halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka: 
"Dengarlah, hai orang-orang Lewi! Sekarang 
kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah TUHAN, 
Allah nenek moyangmu! Keluarkanlah kecemaran dari 
tempat kudus! 
 
Setiap kali Roh Kudus dicurahkan dan melanda semua 
umat-Nya, kebangunan rohani besar pun terjadi. 
Seperti yang pernah terjadi di Azuza Street pada tahun 
1906, di Wales tahun 1904, serta di Pensacola dan 
Toronto. Bukan itu saja, sepanjang sejarah, 
kebangunan rohani besar juga terjadi di Korea, Nigeria, 
India, dan sekarang waktunya bagi Indonesia. 
Kebangunan rohani itu tidak akan terjadi hanya karena 
satu orang saja, tetapi adanya tim yang membantu. 



Kita tak dapat memungkiri peranan besar dari para 
pelayan Tuhan dalam setiap kegerakan yang terjadi. 
 
Raja Hizkia pun tidak bisa bekerja sendiri ketika 
memperbaiki keadaan Israel yang porak poranda oleh 
pendahulunya. Setelah mencari Tuhan, Hizkia mulai 
membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan 
mengumpulkan para imam serta orang Lewi untuk 
kembali melayani di rumah Tuhan. Ya, Hizkia 
membangkitkan pelayan Tuhan (ay.4-5). Setelah 
bertahun-tahun rumah Tuhan ditutup dan membuat 
para imam serta orang-orang Lewi mengalami 
kemunduran. Hizkia mulai membangkitkan semangat 
mereka (ay.11), sehingga api yang padam mulai 
dikobarkan dan dibangkitkan kembali. 
 
Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini, apakah 
kita sudah memperhatikan keadaan rumah Tuhan di 
mana Tuhan menempatkan kita? Apa pun yang terjadi, 
jangan sampai kita melupakan rumah Tuhan. Baik atau 
buruk keadaan kita, hendaknya itu tidak menjadi 
penghalang kita untuk pergi ke rumah Tuhan. Bukan 
hanya datang sebagai jemaat, tetapi jadilah pelayan 
Tuhan. Pelayan yang melayani jemaat dengan sepenuh 
hati. Ketika para pelayan Tuhan bangkit, maka gereja 
akan menjadi pusat kebangunan rohani besar yang kita 
rindukan.  Oleh karena itu, ambillah bagian untuk 
melayani Tuhan. Berdoalah agar Tuhan menempatkan 



kita di bidang pelayanan yang sesuai dengan talenta 
kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia juga akan 
mengutamakan kita dan Dia akan melakukan 
kebangunan dalam setiap aspek hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
KEBANGUNAN ROHANI BESAR dimulai dari 
KEBANGKITAN PARA PELAYAN TUHAN di rumah 
Tuhan. 
 
APLIKASI 

1. Apakah saat ini Anda sudah terlibat menjadi 
pelayan Tuhan di rumah Tuhan? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

2. Apa yang menjadi penghalang Anda dalam 
melayani Tuhan di rumah Tuhan? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk 
melayani di rumah Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mau menjadi bagian dari kebangunan 

rohani besar di gereja kami. Pakai kami menjadi 
pelayan-Mu yang setia, sehingga kami melayani 

Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya, 
great revival pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 21-22 

Matius 28 



27 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

PONDOK DAUD UNTUK  
KEBANGUNAN ROHANI BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:16-17 Kemudian Aku akan kembali 
dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 
akan Kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari 
Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 
yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang 
melakukan semuanya ini, 
 
Infrastruktur, itulah yang saat ini sedang digenjot oleh 
pemerintah Indonesia. Mulai dari jalan tol, bandara, 
pelabuhan, jembatan, dan masih banyak lagi. 
Pembangunan infrastruktur ini membawa angin segar 
di banyak daerah di seluruh Indonesia. Selain 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah 
tersebut, pembangunan infrastruktur juga 
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi 
masyarakat. Dampak pembangunan infrastruktur 



bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat sekitar saja, 
tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Diperkirakan, ekonomi Indonesia 
akan tumbuh 6,1 % pada tahun 2024 terimbas 
infrastruktur yang kini masih terus dibangun. 
 
Seperti pembangunan infrastruktur yang berdampak 
pada kemajuan Indonesia, demikian pula 
pembangunan Pondok Daud akan sangat berdampak 
pada kebangunan rohani besar yang akan Tuhan 
kerjakan di Indonesia. Sebab, ketika Tuhan ditinggikan 
melalui pujian penyembahan yang dinaikkan di Pondok 
Daud, hadirat Tuhan akan turun di tengah-tengah 
umat-Nya. Dan ketika semakin banyak orang 
membangun Pondok Daud, lawatan Tuhan akan 
semakin dahsyat melanda sampai ke seluruh penjuru 
bumi. 
 
Itu sebabnya, marilah kita semua lebih antusias lagi 
dalam beribadah dan makin setia membangun Pondok 
Daud! Percayalah bahwa Pondok Daud adalah salah 
satu rhema utama yang Tuhan berikan kepada kita, 
sehingga revival besar di akhir zaman bisa terjadi. Miliki 
kelaparan dan kehausan yang sangat besar akan Tuhan. 
Sebab semakin besar kelaparan dan kehausan kita akan 
Tuhan dan hadirat-Nya, maka semakin kuat lawatan-
Nya akan melanda hidup kita. Saat itulah kebangunan 



rohani yang terbesar akan terjadi di tengah-tengah kita 
dengan gereja sebagai pusatnya. 
 
RENUNGAN 
MEMBANGUN kembali PONDOK DAUD adalah satu 
rahasia KEBANGUNAN ROHANI BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun Pondok Daud? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, apakah hubungan antara 

membangun Pondok Daud dengan terjadinya 
kebangunan rohani besar? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 
bisa menjadi bagian dalam kebangunan rohani 
terbesar yang akan Tuhan kerjakan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, biarlah hati kami senantiasa rindu meninggikan 
dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah hati kami 

dipenuhi dengan kerinduan supaya Kerajaan-Mu turun 
di bumi seperti di sorga. Kami percaya ketika hadirat-
Mu memenuhi seluruh bumi ini, maka kemuliaan-Mu 
akan nyata dan kebangunan rohani yang besar pasti 
terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 23-24 
Markus 1:1-22 



28 SEPTEMBER 2019 

 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BENIH PROFETIK UNTUK KEBANGUNAN ROHANI 
BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 31:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 31:5 Segera setelah perintah ini tersiar, 
orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil 
pertama dari pada gandum, anggur, minyak, madu 
dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga 
persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam 
jumlah yang besar. 
 
Sepasang suami isteri di Washington, D.C., 
mengundang teman-teman mereka  ke sebuah pesta. 
Karena acara itu diadakan untuk pengumpulan dana 
bagi aksi sosial, para tamu diminta membawa uang 
receh yang mereka miliki. Jadi mereka membawa koin-
koin yang ditemukan di dalam kardus, stoples kue, dan 
kantong plastik di rumah mereka. Jumlah yang 
terkumpul sungguh di luar dugaan; 1.500 dolar. Inilah 
arti kebersamaan. 



 
Dalam bacaan hari ini, raja Hizkia memerintahkan 
seluruh bangsa Yehuda untuk mengumpulkan 
sumbangan bagi para imam dan orang Lewi, supaya 
mereka dapat mencurahkan tenaga untuk pelayanan di 
rumah Tuhan. Setelah perintah itu tersiar, penduduk 
Yerusalem membawa dalam jumlah yang besar segala 
yang mereka miliki dari usaha pekerjaan mereka. 
Mereka juga membawa persembahan persepuluhan 
mereka. Sejak saat itu bukan saja kebutuhan hidup 
para iman dan orang Lewi terpenuhi, dan pelayanan 
jemaat terlaksana dengan baik, tetapi lewat 
kepemimpinan raja Hizkia, terjadi kebangunan rohani 
besar di tengah bangsa Yehuda. Kerajaan yang hancur 
di zaman ayahnya dipulihkan secara luar biasa oleh 
Tuhan 
 
Lewat kepemimpinan hamba-Nya, gembala senior GBI 
Keluarga Allah, Pdt. Obaja Tanto Setiawan. Saat ini, kita 
kembali diingatkan Tuhan untuk berani menaburkan 
benih profetik bagi pembangunan rumah Tuhan. Ini 
bukan pekerjaan manusia, ini adalah keinginan Tuhan. 
Visi Misi gereja Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan 
harus digenapi. Setiap benih yang kita tabur akan 
bertumbuh dan menghasilkan buah. Imam dan orang-
orang Lewi akan terkumpul kembali untuk membangun 
serta mempersiapkan pelayanan yang terbaik bagi 
Tuhan dan jemaat-Nya. Pada gilirannya, Great Revival 



akan Tuhan kerjakan. Bukan hanya hidup kita akan 
diberkati, kesehatan kita akan dipulihkan, keluarga kita 
akan dipersatukan kembali, bahkan kita akan dipakai 
untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Kebangunan rohani 
besar pun terjadi dengan gereja sebagai pusatnya.   
 
RENUNGAN 
Ketika kita berani MENABURKAN BENIH PROFETIK 
untuk pembangunan rumah Tuhan, Tuhan pasti akan 
mengerjakan KEBANGUNAN ROHANI BESAR. 
 
APLIKASI 

1. Mengapa Anda perlu menaburkan benih profetik?  
2. Apakah yang hendak Tuhan kerjakan lewat benih 

profetik yang Anda taburkan? 
3. Bagaimana Anda dapat terlibat lebih lagi dalam 

menabur benih profetik? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya ini saatnya kebangunan 

rohani besar terjadi. Berikan kami hati yang taat dan 
rela untuk menaburkan benih profetik sesuai dengan 

kehendak-Mu. Pakailah kami untuk memberkati 
rumah-Mu, sehingga benih profetik kami dapat 

mendatangkan revival besar di tengah-tengah kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 25 

Markus 1:23-45 



29 SEPTEMBER 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MEMBUKA PINTU HATI UNTUK RUMAH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Wahyu 3:14-22 
 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 
mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-
Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk 
mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama 
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku. 
 
Saat Putra duduk di bangku SMP, kedua orangtuanya 
ingin bercerai. Kemarahan dan kekecewaan melanda 
hatinya dari hari ke hari. Suatu hari, saat berkunjung ke 
rumah temannya, ia meminjam ponsel temannya 
untuk mendengarkan lagu. Karena temannya melayani 
sebagai pemusik di gereja, lagu-lagunya pun adalah 
lagu rohani. Lagu-lagu itu pun menenangkan hatinya. 
Lalu Putra mulai ikut temannya pergi ke gereja. 
Khotbah pertama yang didengarnya tentang harapan 
untuk umat manusia. Putra pun menyadari bahwa 
Yesuslah satu-satunya harapan yang bisa 
mengubahkan hidupnya.  



 
Di usianya yang ke-15, Putra memberi diri untuk 
dibaptis. Sejak itu, perilaku Putra pun mulai berubah. Ia 
mentaati firman Tuhan untuk menghormati ayah yang 
meninggalkan keluarganya. Bukan hanya itu, ia terus 
membagikan tentang Yesus kepada ibu dan saudara-
saudaranya. Ia berkata bahwa keluarga mereka bisa 
dipulihkan jika mereka percaya dan berharap kepada-
Nya. Saudara-saudaranya pun mulai mengikutinya ke 
gereja. Saat melihat perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam keluarga mereka, sang ibu juga menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juruselamatnya. Seiring waktu, sang ibu 
menjadi penatua di gereja dan saudara-saudara Putra 
melayani di bidang musik dan kaum muda. 
 
Saat ini pun, mungkin ada di antara kita yang 
keluarganya hancur, keuangan bermasalah, atau 
berbagai kesulitan besar lainnya, dan kita berputus asa 
karena tidak ada yang dapat menolong. Percayalah, 
selalu ada harapan dalam Yesus. Dengarkan ketokan-
Nya di depan pintu hati Anda. Bukalah pintu hati Anda 
untuk Tuhan juga untuk rumah-Nya. Carilah gereja 
lokal tempat Anda bisa beribadah dan melayani. Saat 
kita mau dimuridkan di rumah Tuhan, mau melayani di 
rumah Tuhan, mau membangun pekerjaan Tuhan di 
rumah Tuhan, maka teroboson besar akan terjadi. 
Kebangunan rohani akan terjadi dalam hidup Anda 
pribadi dan Tuhan akan memakai Anda untuk 



kegerakan besar-Nya dimana Anda berada. Tuhan 
Yesus memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
REVIVAL BESAR dalam hidup kita dimulai dengan 
MEMBUKA kembali PINTU HATI kita untuk RUMAH 
TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Revival apakah yang sedang Anda nantikan saat 
ini?  

2. Mengapa Anda perlu membuka pintu hati Anda 
untuk rumah Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat membuka pintu hati Anda 
untuk rumah Tuhan terlebih lagi? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk selalu 

membuka pintu hati kami untuk Engkau dan rumah-
Mu. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang taat dan 
melakukan setiap rhema yang Engkau berikan. Kami 
percaya, saat kami membangun rumah-Mu, Engkau 
juga akan membangun hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 26-27 

Markus 2 


