28 OKTOBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
PERKATAAN YANG MEMBAWA MUJIZAT
BACAAN HARI INI
Yakobus 3:3-12
RHEMA HARI INI
Yakobus 3:5a Demikian juga lidah, walaupun suatu
anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan
perkara-perkara yang besar.
Mereka adalah keluarga termiskin di sebuah
perkampungan kumuh.Namun sang ibu setiap hari
terus berkata kepada anaknya, bahwa suatu hari ia
akan berbicara di depan jutaan orang dan orang-orang
itu akan menjawabnya. Tak peduli bagimana kondisi
kehidupan mereka di kala itu, sangat amat jauh dari
layak. Tak peduli apa yang orang lain lihat dan katakan
tentang
keluarganya.Sang
ibu
senantiasa
memperkatakan apa yang ia yakini pasti akan terjadi di
kemudian hari.
Esther Adeboye, itulah nama sang ibu. Beliau adalah
ibu dari Pastor Enoch Adejare Adeboye, pemimpin dari
gereja terbesar di dunia. Setiap kata yang beberapa
dekade lalu diucapkan ibunya telah menjadi kenyataan.

Bagaimana tidak, Pastor Adeboye kini berkotbah di
depan jutaan jemaat di gereja RCCG di Nigeria. Setiap
kali diadakan KKR atau kebaktian biasa saja, ada jutaan
jemaat yang akan menjawabnya. Puluhan tahun lalu,
ketika orang lain mendengar perkataan Esther
Adeboye, tentu banyak orang akan menertawakannya.
Namun sekarang, justru banyak orang akan terkagum
melihat betapa berkuasanya perkataan profetik itu.
Ya, perkataan profetik bukanlah perkataan sia-sia
belaka yang keluar dari mulut kita lalu hilang lenyap
bersama angin. Ada kuasa yang besar yang tersimpan
dibalik perkataan profetik. Karena sejatinya, ada kuasa
yang telah Tuhan taruh di dalam mulut kita, sehingga
ketika kita berkata-kata, tanpa kita sadari, sebenarnya
kita sedang membawa mujizat untuk terjadi di alam
nyata ini. Oleh sebab itu, setiap kali datang ke hadapan
Tuhan, baik dalam doa pribadi maupun Pondok Daud,
teruslah perkatakan janji firman Tuhan dalam hidup
kita. Perkatakan kesembuhan kita, pemulihan keluarga
yang kita harapkan, atau pekerjaan dan keuangan yang
kita butuhkan. Yakinlah, melalui iman dalam perkataan
kita, Tuhan akan kerjakan mujizat Pondok Daud dalam
hidup kita.
RENUNGAN
PERKATAAN PROFETIK adalah perkataan yang
MEMBAWA MUJIZAT, sebab mujizat ada DI DALAM
MULUT kita.

APLIKASI
1. Sudahkah
Anda
mempraktikkan
perkataan
profetik? Mengapa?
2. Menurut Anda, bagaimana 'hanya' dengan
memperkatakan perkataan profetik mujizat dapat
terjadi?
3. Apa yang sekiranya akan Anda lakukan untuk
mempraktikkan perkataan profetik?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan, terima kasih untuk kuasa yang telah
Engkau taruh dalam mulut kami. Mulai sekarang ini,
kami berjanji akan senantiasa menggunakan mulut
kami hanya untuk memperkatakan perkataanperkataan yang membangun saja. Karena kami tahu
kami dapat membawa mujizat terjadi melalui
perkataan kami.Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 7-9
Lukas 1:21-38

29 OKTOBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
UNSUR POKOK DALAM PONDOK DAUD
BACAAN HARI INI
1 Tawarikh 25:1-7
RHEMA HARI INI
1 Tawarikh 25:3 Dari Yedutun ialah anak-anak
Yedutun: Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan
Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka,
Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada
waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi
TUHAN.
Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah itu
berarti sering kali seorang anak memiliki bakat
kemampuan yang sama seperti orangtuanya. Orangtua
yang peka pasti akan membimbing dan melatih
anaknya supaya bisa berhasil, bahkan melebihi mereka.
Sama juga dengan Bapa di sorga. Kita telah diciptakan
segambar dan serupa dengan-Nya. Artinya, kita
memiliki sifat, kemampuan, bahkan mewarisi otoritasNya. Jika Bapa bisa mencipta, anak-Nya pun pasti bisa.
Jika Bapanya penuh kuasa, begitu pula anak-Nya.
Hanya saja, maukah kita sebagai anak-anak-Nya mulai

menyadari, bangkit, dan berlatih mengaktifkan benih
kuasa Bapa yang sudah ada itu.
Tidak kebetulan jika rhema ulang tahun gereja kita
tahun ini adalah GREAT REVIVAL/KEBANGKITAN BESAR.
Ini saatnya bagi kita semua untuk bangkit sebagai anakanak Bapa yang penuh kuasa. Jika kemarin kita hanya
belajar mengenal-Nya, lalu mengerti kehendak-Nya,
sekarang
saatnya
untuk
BANGKIT
dan
MENGKAKTIFKAN KUASA ITU. Lakukanlah apa yang
Bapa lakukan. Seperti Bapa yang mengisi bumi yang
masih kosong dengan KUASA PERKATAAN NUBUATNYA, mulailah bernubuat untuk mengubah segala
keadaan kita. Inilah salah satu rahasia besar mengapa
ketika Daud maju berperang ia selalu menang. Karena
Daud memiliki pasukan ‘Pondok Daud’. Mereka tidak
hanya memuji dan menyembah, TETAPI BERNUBUAT.
Dengan
kata
lain,
mereka
MENYATAKAN
KEMENANGAN TERLEBIH DAHULU DI ALAM ROH. Apa
yang mereka nyatakan sudah terjadi di alam roh pun
diikuti dalam alam jasmani.
Karena itu, mulai saat ini, jangan hanya memuji dan
menyembah, tetapi melangkahlah lebih lagi dengan
mengucapkan perkataan nubuatan ketika Anda berdoa
di Pondok Daud. Percayalah bahwa mujizat ada dalam
mulut Anda. Rebut, ambil, dan nyatakan kemenangan
Anda jadi terlebih dahulu di alam roh. Imani bahwa hal

itu HARUS DIIKUTI terjadi di alam jasmani. Anda pun
akan melihat kuasa-Nya dimanifestasikan semakin
dahsyat di tengah-tengah kita semua.
RENUNGAN
PERKATAAN NUBUAT adalah salah satu UNSUR
POKOK dalam PONDOK DAUD.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menyadari bahwa ada kuasa yang
sama seperti yang dimiliki Bapa didalam diri Anda?
Bagaimana Anda menyadarinya?
2. Sudahkah Anda mencoba mengaktifkan kuasa itu?
Kendala apa yang Anda alami?
3. Mengapa Anda perlu bernubuat dan bagaimana
Anda bisa bernubat atas hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih karena Engkau menjadikan kami
serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih
untuk benih kuasa yang sudah kami terima. Berikan
kami kekuatan untuk kami melatih diri kami untuk
membangkitkan dan semakin mengaktifkan kuasa itu,
dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 10-12
Lukas 1:39-56

30 OKTOBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
JANGAN JEMU MENDEKLARASIKANPEKATAAN
PROFETIK
BACAAN HARI INI
Lukas 18:1-8
RHEMA HARI INI
Lukas 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orangorang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadaNya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum
menolong mereka?
“Bulan depan ulang tahunku. Ayah dan Ibu janji akan
mengajakku ke akuarium raksasa,” cerita Kevin pada
guru TK-nya. Bukan hanya pada sang guru, belakangan
ini ia menceritakan hal yang sama pada setiap orang
yang ditemuinya. Beberapa kali Ibu Kevin
mendengarkan sendiri bagaimana anaknya bercerita
dengan ceria dan semangat. Ya, di ulang tahun Kevin
tahun lalu, mereka memang menjanjikan hal itu.
Namun, nenek Kevin minggu lalu masuk rumah sakit
dan mereka harus mengeluarkan banyak biaya. Saat
Ibu Kevin menceritakan perihal Kevin pada suaminya,
ayah Kevin tampak tercenung, kemudian ia berkata,
“Jangan kuatir, Bu. Ayah akan cari pekerjaan
tambahan. Kita masih punya satu bulan.” Selama

sebulan ke depan, Kevin tidak tahu apa yang ayahnya
kerjakan. Yang ia tahu, saat ulang tahunnya tiba,
orangtuanya menepati janji mereka.
Dalam Alkitab, ada kisah menarik tentang seorang
janda yang selalu datang kepada hakim lalim. Janda itu
memintanya membela haknya. Hakim tersebut tadinya
mengabaikannya. Namun, karena terus-terusan
didatangi, hakim itu merasa terganggu dan akhirnya
melakukan apa yang janda itu inginkan. Tuhan Yesus
mengingatkan, kalau hakim itu memberikan
pembelaannya, terlebih lagi Bapa di sorga pada anakanak-Nya yang berseru-seru kepadanya siang dan
malam (ay.7).
Itulah sebabnya, saat kita berdoa profetik dan apa yang
kita perkatakan tak kunjung terjadi, jangan sampai kita
menjadi jemu (ay.1). Terus deklarasikan janji Tuhan.
Terus imani perkataan profetik yang kita serukan.
Percayalah, saat kita memperkatakan janji firman
Tuhan, kuasa Allah yang dahsyat sedang dilepaskan.
Pada waktunya, kita pun akan melihat bagaimana
mujizat itu dimulai dari mulut kita. Sebab Tuhan
bukanlah Tuhan yang akan mengingkari perkataan-Nya
sendiri ataupun mengabaikan seruan-seruan orang
yang dikasihi-Nya. Baik itu kesembuhan, pemulihan
keluarga, mujizat keuangan, ataupun terobosanterobosan lainnya, akan Tuhan kerjakan bagi kita.
(MV.L)

RENUNGAN
JANGAN BOSAN memperkatakan perkataan profetik,
karena ADA KUASA BESAR dalamnya.
APLIKASI
1. Seberapa sering Anda memperkatakan perkataan
profetik atas hidup Anda? Apakah yang Anda
rasakan tentangnya?
2. Menurut Anda, mengapa ada kuasa besar dalam
perkataan profetik yang Anda ucapkan?
3. Bagaimana Anda dapat lebih semangat lagi
mendeklarasikan perkataan profetik atas hidup
Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau Allah
yang mengasihi kami. Engkau tak pernah mengabaikan
kami dan Engkau selalu menjawab seruan-seruan
kami. Bangunlah hati kami Tuhan, agar kami bisa terus
berkata-kata profetik atas kondisi kami, sampai awan
setelapak tangan itu timbul dalam hidup kami, dan
mujizat-Mu sungguh-sungguh dinyatakan atas kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 13-15
Lukas 1: 57-80

31 OKTOBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
RAHASIA PENTINGUNTUK MENJADIKAN PERKATAAN
PROFETIKNYATA
BACAAN HARI INI
2 Tawarikh 20:1-30
RHEMA HARI INI
2 Tawarikh 20:20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka
maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka
hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata:
"Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem!
Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan
tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan
kamu akan berhasil!"
Saat kepercayaan hancur, kredibilitas bisa turut
rusak.Itu sebabnya, saat salah satu platform ecommerce terbesar di Indonesia mendapati
kecurangan dalam momen flash sale yang mereka
adakan, langkah drastis pun diambil. Puluhan karyawan
dipecat, tak peduli apa pun jabatan mereka. Semahal
itulah harga sebuah kepercayaan.Kalau manusia saja
bisa menghargai sebuah kepercayaan sedemikian
tinggi, terlebih lagi Bapa kita. Dalam mazmurnya, Daud
berkata, "Janji TUHAN adalah janji yang murni,

bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan
dalam dapur peleburan di tanah" (Mzm. 12:7). Teruji
berarti Tuhan selalu membuktikan janji-Nya dan
menepati perkataan-Nya.
Ya, bukan tanpa alasan Yosafat berkata kepada
rakyatnya untuk percaya kepada Tuhan dan nabi-nabiNya. Ketika Tuhan melihat iman dalam hati Yosafat, Dia
tidak mungkin tidak menjaga kepercayaan itu.
Sementara Yosafat dan bangsanya bersorak-sorai dan
menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan sendiri yang
berperang bagi mereka. Sampai kemenangan yang
ajaib Tuhan berikan.
Hari ini, kalau kita mendapati kepercayaan itu
memudar dari hati kita, hanya satu yang bisa kita
lakukan. Mendekatlah kepada Tuhan. Saat kita mencari
wajah-Nya, baik dalam doa pribadi maupun Pondok
Daud, Tuhan akan semakin menyatakan hati-Nya
kepada kita. Semakin kita mengenal hati dan karakterNya, semakin kita akan mempercayai apa yang
difirmankan-Nya tidak akan menghilang dengan sia-sia.
Oleh sebab itu, dengan iman penuh, mulailah
memperkatakan mujizat yang kita harapkan untuk
terjadi,
maka
Tuhan
akan
benar-benar
mengerjakannya. Dimulai dari mulut kita, Tuhan akan
nyatakan mujizat Pondok Daud di hidup kita.

RENUNGAN
PERCAYA PENUH kepada Allah adalah salah satu
RAHASIA PENTING supaya perkataan profetik kita
MENJADI NYATA.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menyadari janji Firman Tuhan tidak
akan pernah berubah?
2. Mengapa iman kepercayaan Anda bisa menjadi
faktor penentu bagi perkataan profetik yang Anda
ucapkan?
3. Bagaimana Anda dapat memperkatakan perkataan
profetik atas masalah-masalah Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap janji-Mu adalah
ya dan amin dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi
kami lebih lagi dengan pengenalan akan Engkau,
sehingga iman percaya kami dapat terus bertumbuh.Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosus 16-18
Lukas 2:1-24

1 NOVEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KEDAULATAN ALLAH ATAS HIDUP KITA
BACAAN HARI INI
2 Raja-raja 20:1-11
RHEMA HARI INI
2 Raja-raja 20:5 "Baliklah dan katakanlah kepada
Hizkia, raja umat-Ku: Beginilah firman TUHAN, Allah
Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar doamu dan
telah Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku akan
menyembuhkan engkau; pada hari yang ketiga engkau
akan pergi ke rumah TUHAN.
“Orang ini tidak akan bisa menjadi pemimpin,”
demikianlah hasil analisa seorang ahli ketika
mengadakan tes IQ terhadap Pak Obaja muda. Ya, pada
saat itu IQ Pak Obaja dinilai sangat tidak memadai
untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak ada
seorang pun yang memiliki pemikiran bahwa suatu saat
nanti Pak Obaja muda akan bisa menjadi seorang
pemimpin besar. Sebab memang itu adalah sesuatu
yang tidak masuk akal dan mustahil.
Namun, manusia boleh memberikan penilaian, tetapi
hanya Tuhan yang berkuasa menjadikan segala

sesuatunya. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat atas
segalanya. Melalui perjumpaan pribadi yang ajaib
dengan Tuhan Yesus, Pak Obaja diubahkan sama sekali
hidupnya. Karakter ilahi memenuhi hidup Pak Obaja.
Wibawa serta otoritas ilahi ada atasnya, dan Pak Obaja
bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin
yang menggembalakan puluhan ribu umat Tuhan.
Semuanya terjadi bukan karena Pak Obaja hebat,
tetapi karena Tuhan yang berdaulat mencurahkan Roh
Kudus-Nya secara dahsyat dalam kehidupan Pak Obaja.
Apa yang dokter katakan tentang penyakit Anda? Apa
yang orang lain katakan tentang masa depan Anda?
Apa yang ahli ekonomi katakan tentang prediksi bisnis
ke depan yang semakin sulit? Apa yang dunia katakan
tentang bangsa kita? Ya, mereka semua boleh berkata,
tetapi semua penentuan berasal dari Tuhan. Semua
perkataan yang mengandung nada kepesimisan serta
ketidakmungkinan, bisa dibalikkan Tuhan menjadi
sebuah akhir yang penuh kepastian dan keajaiban.
Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berdiri teguh
dalam firman Tuhan dan terus memperkatakannya
dalam hidup kita setiap hari. Saat itulah, kita akan
melihat firman Tuhan itu menjadi nyata dan hidup kita
akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga
melalui mujizat yang ada dalam mulut kita, Tuhan
menyatakan mujizat Pondok Daud atas kita.

RENUNGAN
Tuhan bisa MENGUBAH NUBUATAN yang sudah ada
karena Dia adalah ALLAH YANG BERDAULAT.
APLIKASI
1. Nubuatan negatif apa yang Anda alami hari-hari ini?
2. Apa reaksi Anda terhadap nubuatan negatif
tersebut?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya
nubuatan negatif tersebut bisa dibalikkan Tuhan
menjadi sebuah keajaiban dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa
seperti Engkau. Engkau sanggup membalikkan setiap
situasi hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan
semua yang tidak baik menjadi sesuatu yang ajaib dan
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 19-21
Lukas 2:25-52

2 NOVEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KONSISTEN DOA PUASA DAN FOKUS PADA JANJI
TUHAN
BACAAN HARI INI
2 Korintus 4:16-18
RHEMA HARI INI
2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang
kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang
kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak
kelihatan adalah kekal.
Lulu bergegas masuk kembali ke tokonya. Ia baru saja
mendapatkan
telepon
dari
bank
yang
mengharuskannya membayar tunggakan hutang paling
lambat dalam dua hari. Lulu menemui suaminya dan
mendapati suaminya tampak tenang seperti biasa. Ia
pun mengatakan pada suaminya perihal peringatan
yang diberikan oleh penagih hutang. Jika mereka tidak
melunasi dalam dua hari, tokonya akan disita oleh
bank. Karena mereka menjaminkan toko untuk
mendapatkan modal usaha dan sudah tiga bulan
mereka menunggak pembayaran.

Suami Lulu pun mengingatkan kalau masih ada dua
hari. Berarti masih ada harapan. Suami Lulu
mengajaknya untuk percaya kepada janji Tuhan, bahwa
Dia tidak akan mempermalukan anak-anak-Nya.
Akhirnya Lulu dan suaminya bersepakat untuk berdoa
puasa, meminta Tuhan membukakan jalan bagi
mereka. Tiba-tiba, Tuhan memberikan hikmat kepada
Lulu agar menjual dagangannya secara online. Benar
saja, dalam dua hari barang-barangnya laku terjual,
dan setelah dihitung, hasil penjualannya bisa untuk
membayar tunggakan cicilan hutangnya, bahkan lebih.
Elia juga memberikan contoh bagaimana ia berdoa dan
berpuasa ketika berperang melawan nabi Baal. Elia
tetap berfokus pada janji Tuhan bahwa hujan akan
turun, walaupun bujangnya tidak melihat apa-apa.
Bukan itu saja, bahkan setelah ia “menang” melawan
nabi Baal, Elia tidak segera merayakannya dengan
makan-makan. Ia masih lanjutkan puasanya sebab ia
tahu masih ada hal yang belum selesai ia kerjakan,
yaitu menjadikan pesan profetik bahwa hujan akan
datang. Ya, ada kuasa dalam berpuasa. Dengan
berpuasa, pintu gerbang supranatural akan terbuka
dan akan mendatangkan kuasa Allah, sehingga semua
perkataan nubuatan kita dijadikan oleh Tuhan. Oleh

karena itu, saat melepaskan perkataan profetik akan
masalah dan pergumulan kita, marilah mulai konsisten
dalam doa dan puasa, sehingga mujizat Pondok Daud
akan kita alami. (LEW)
RENUNGAN
Saat melepaskan PERKATAAN PROFETIK, kita perlu
KONSISTEN doa puasa dan FOKUS pada janji Tuhan.
APLIKASI
1. Apakah Anda sudah melepaskan doa profetik
secara konsisten? Jika sudah atau belum, mengapa?
2. Dalam hal apa Anda melepaskan perkataan profetik
Anda? Ceritakan!
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk
konsisten doa puasa dan berfokus pada janji
Tuhan? Sebutkan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu
untuk melepaskan perkataan profetik dengan konsisten
berdoa, berpuasa, dan berfokus pada janji-Mu.
Mampukanlah kami untuk kami bisa memegang teguh
janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 22-24
Lukas 3

3 NOVEMBER 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
FOKUS MELIHATJAWABAN DOA DENGANMATA IMAN
BACAAN HARI INI
Mazmur 27:1-14
RHEMA HARI INI
Mazmur 27:13 Sesungguhnya, aku percaya akan
melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang
hidup!
Bertahun-tahun Rini menginjili sambil mendoakan
kedua orangtuanya untuk menerima Tuhan Yesus.
Namun yang terjadi kedua orangtuanya malah semakin
menutup hati dari cerita-cerita Rini tentang kebaikan
Tuhan. Mereka menganggap semua keberhasilan
dalam studi dan pekerjaan Rini adalah karena kerja
kerasnya sendiri. Rini pun sempat merasa percuma dan
berhenti mendoakan kedua orangtuanya. Sampai
kemudian ia mendengarkan khotbah tentang deklarasi
profetik di gerejanya. Ia pun mulai memperkatakan
janji firman Tuhan bahwa satu orang percaya, maka
seisi rumah diselamatkan (Kis. 16:31). Meskipun
kenyataannya tidak ada yang berubah, ia terus melihat
kedua orangtuanya bertobat dengan mata imannya.

Tak lama kemudian, Rini dipercayakan mengepalai
cabang baru di kota lain oleh perusahaannya. Di kota
yang baru, ia tetap terus berdoa profetik atas
orangtuanya. Suatu hari, saat pulang ke rumah di masa
liburan, Rini terkejut menemukan sebuah Alkitab di
ruang keluarga. Ternyata ada teman lama ayahnya
yang baru saja bertobat. Orang itu pun berbagi
kesaksiannya saat bertemu dengan orangtuanya dalam
acara reuni sekolah. Tak disangka, melalui satu
kesaksian itu, hati orangtua Rini mulai terbuka. Mereka
bukan hanya berkata ingin mengenal Tuhan Yesus,
tetapi juga dibaptis.
Ya, saat kita berdoa profetik, mungkin keadaan tidak
langsung berubah. Namun janganlah menyerah.
Masalah yang kita hadapi harus kita hadapi bersama
Tuhan. Teruslah berdoa, berdoa, dan berdoa, sampai
perkataan profetik itu menjadi nyata. Berdoalah
sampai sesuatu terjadi. Bahkan lakukanlah lebih dari
sekedar berkata-kata, mulailah melihat dengan mata
iman, bukan dengan mata jasmani. Visualisasikan apa
yang kita profetikkan dalam imajinasi kita. Mata
jasmani kita
mungkin melihat hal-hal yang
buruk,tetapi dengan mata iman, kita bisa melihat
mujizat terjadi sesuai kehendak Tuhan. Sampai mujizat
Pondok Daud benar-benar dinyatakan dalam hidup
ktia. Tuhan Yesus memberkati. (ABU)

RENUNGAN
TERUSLAH BERDOA dan FOKUS MELIHAT jawaban doa
dengan MATA IMAN, maka perkataan profetik kita
akan TERJADI.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda melihat jawaban doa Anda dengan
mata iman? Mengapa demikian?
2. Mengapa Anda perlu berdoa dan fokus melihat
jawaban doa dengan mata iman?
3. Bagaimana Anda bisa memvisualisasikan jawaban
doa Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk senantiasa
berdoa dan fokus melihat jawaban doa dengan mata
iman.Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 1-3
Lukas 4:1-30

