


30 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BANGKIT DALAM DIMENSI KUASA DAN MUJIZAT 

TUHAN 
 

BACAAN HARI INI 
Yosua  3:1-17 
 

RHEMA HARI INI 
Yosua 3:15-16 Segera sesudah para pengangkat tabut 
itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam 
pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam 
air di tepi sungai itu--sungai Yordan itu sebak sampai 
meluap sepanjang tepinya selama musim menuai--
maka berhentilah air itu mengalir. 
 

Ada perbedaan yang sangat mencolok ketika bangsa 
Israel ada dibawah pimpinan Musa dan Yosua. Di 
zaman Musa, mujizat sungguh dahsyat terjadi. Laut 
Teberau terbelah, sepuluh tulah di Mesir,mujizat 
burung puyuh, roti manna, dan masih banyak lagi. 
Namun, jika kita pahami lebih dalam lagi, Tuhan hanya 
memakai Musa untuk melakukan semua keajaiban-
keajaiban itu,sementara bangsa Israel hanya melihat 
dan menerimanya saja. Berbeda dengan di zaman 
Yosua. Tuhan bawa mereka pada level yang lebih 
lagi.Di zaman Musa, Tuhan mengeringkan Laut Teberau 
terlebih dahulu, barulah Israel melangkah di tanah 



yang kering. Namun ketika Yosua dan bangsa Israel 
berhadapan dengan sungai Yordan yang sedang 
meluap airnya, mereka melangkah terlebih dahulu. 
Tepat ketika kaki para tua-tua yang membawa tabut 
perjanjian menyentuh air, sungai itu baru tersibak 
airnya dan berhenti mengalir. 
 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mau seluruh 
bangsa Israel bangkit dan mengerjakan keajaiban 
bersama-Nya. Ya, Tuhan mau Israel bangkit. Tuhan 
mau Israel mengerjakan mandat yang sudah Tuhan 
berikan, yaitu memasuki dan menduduki Tanah 
Perjanjian. Tuhan mau mengerjakan mujizat dengan 
kuasa-Nya yang bekerja dalam diri mereka.  
 
Bukankah apa yang dialami bangsa Israel juga sama 
dengan yang Tuhan kerjakan ditengah-tengah kita saat 
ini? Tuhan sudah memberikan mandat bagi kita untuk 
bangkit dan menjadi terang. Tuhan mau menyatakan 
kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Namun, bukan lagi 
seperti di zaman Musa, tetapi seperti yang dialami 
bangsa Israel di zaman Yosua. Tuhan mau umat-Nya 
melangkah terlebih dahulu, baru sungai Yordan 
berhenti mengalir. Artinya, Tuhan mau kita melangkah 
masuk dalam dimensi kuasa-Nya terlebih dahulu, baru 
kemudian kita akan melihat mujizat-Nya menyertai apa 
yang kita kerjakan. Dan saat itu terjadi, kita akan siap 



merebut Tanah Perjanjian kita, menyelesaikan mandat 
yang Tuhan berikan atas kita semua. Haleluya!  
 

RENUNGAN 
Untuk dapat menunaikan MANDAT MEMBEBASKAN 
BANGSA kita, kita perlu melangkah masuk dalam 
DIMENSI KUASA dan MUJIZAT TUHAN. 

APLIKASI 
1. Apakah yang bisa Anda terapkan dalam hidup Anda 

saat ini melalui kisah Bangsa Israel yang berhasil 
menyeberangi sungai Yordan? 

2. Adakah ketakutan yang masih menguasai Anda saat 
ada mandat dari Tuhan untuk melangkah maju? 
Bagaimana Anda mengatasinya? 

3. Apa yang akan Anda lakukan supaya perhemaan 
Tuhan semakin kuat dan jauh lebih kuat dari semua 
ketakutan Anda? Tuliskan komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terimakasih atas mandat yang sudah 
Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur 

karena itu adalah sebuah anugerah dan kehormatan. 
Berikan kami kekuatan supaya kami terus dimampukan 

untuk hidup di dalamnya, dan mulai masuk dalam 
dimensi kuasa-Mu, sehingga mujizat-mujizat semakin 
dinyatakan melalui hidup kami dan nama-Mu semakin 

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



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 110-112 

1 Korintus 5 
 



31 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MELOMPATI TEMBOK PENGHALANG BERSAMA 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 18:29-40 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:30b dan dengan Allahku aku berani 
melompati tembok. 
 
Sara bermain di taman ditemani ayahnya. Ketika 
berjalan-jalan mengelilingi taman itu, ia melihat ada 
sekawanan kelinci sedang makan dan melompat-
lompat. Segera Sara menghampirinya, tetapi ia tidak 
bisa memegangnya karena ada tembok yang dibangun 
di sekeliling kandang kelinci itu. Sekalipun tembok itu 
tingginya hanya sekitar satu meter saja, tetapi tembok 
itu terlalu tinggi untuk dilompati tubuh mungil Sara 
yang baru berusia dua tahun. 
 
Sara kecil tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha 
sekuat tenaga untuk melalui tembok tersebut. Ia 
mencoba memanjatnya berulang kali. Namun tetap 
saja ia tidak dapat menggapainya. Ayah Sara yang 
mengikutinya dari belakang hanya diam saja sambil 



tersenyum melihat kelakuan anaknya. Sampai di suatu 
titik, Sara tiba-tiba tersadar bahwa ada ayahnya yang 
senantiasa menemaninya. Ia pun menoleh ke belakang 
dan ketika dilihatnya sosok sang ayah, Sara segera 
berlari meminta bantuannya. Tentu saja dengan 
mudahnya si ayah mengangkat tubuh Sara, dan 
membawanya melewati tembok itu. Sara kecil pun 
sangat bahagia karena akhirnya ia dapat bermain-main 
dengan kawanan kelinci tersebut. 
 
Sadarkah Anda bahwa sebenarnya kita melakukan apa 
yang Sara lakukan? Tak terhitung betapa kita kerap kali 
mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengatasi 
segala tembok permasalahan yang ada di hadapan kita. 
Bahkan, mungkin pada akhirnya kita hampir menyerah 
karena tetap saja kita tidak bisa melalui apa yang 
menjadi tembok penghalang itu sendirian. Mulai 
sekarang ini, jangan pernah lagi berusaha melompati 
tembok penghalang dengan kekuatan kita sendiri yang 
sangat terbatas. Mintalah pertolongan dari Tempat 
Yang Maha Tinggi, karena Dia adalah Allah yang 
kekuatannya tidak terbatas. Hanya bersama Dia 
sajalah, kita bisa melangkah masuk ke alam 
supernatural dan dengan kuat kuasa-Nya kita bisa 
melalui tembok-tembok penghalang kita. Sehingga 
terang Tuhan bisa terbit atas hidup kita dan mandat 
untuk membebaskan bangsa pun terlaksana. 
 



RENUNGAN 
Jangan berusaha MELOMPATI TEMBOK PENGHALANG 
kita dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan 
KEKUATAN ALLAH yang tidak terbatas. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang menjadi tembok penghalang Anda 

selama ini? Sudahkah Anda berhasil melaluinya? 
2. Jika belum, menurut Anda mengapa Anda masih 

juga belum bisa melompatinya? Dan kini apa yang 
dapat Anda lakukan untuk melewatinya? 

3. Apabila sudah, coba renungkanlah apa yang 
membuat Anda berhasil?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Allah, ampunilah kami apabila kami selama ini 
sering kali mengandalkan kekuatan kami sendiri. 
Sekarang kami sadar dan kami mau berkomitmen 

untuk melompati apa yang menjadi tembok 
penghalang kami hanya bersama Engkau yang tidak 
terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 113-115 

1 Korintus 6 



01 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
GERBANG AWAL DIMENSI KUASA ALLAH 

 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 132:1-18 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 132:7-8 "Mari kita pergi ke kediaman-Nya, 
sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya." 
Bangunlah, ya TUHAN, dan pergilah ke tempat 
perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu! 
 

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, gereja kita 
menerima rhema atau mandat untuk membangun 
Pondok Daud. Ini bukanlah mandat biasa. Ini adalah 
mega proyeknya Tuhan di akhir zaman. Amos 9:11 
berkata, "Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali 
pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup 
pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali 
reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali 
seperti di zaman dahulu kala." Bukankah ini sebuah 
mandat yang luarbiasa?  
 

Tuhan begitu rindu pondok Daud dibangun kembali 
pada akhir zaman bukan semata-mata karena hal 
tersebut menyukakan hati-Nya saja, tetapi juga karena 
ada rencana Tuhan yang sangat besar yang Dia mau 
kerjakan bersama kita. Pondok Daud adalah senjata 



terdahsyat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa 
mengerjakan perkara-perkara ajaib diluar akal pikiran 
kita. Pondok Daud adalah gerbang awal dimensi kuasa 
Allah di akhir zaman untuk kita bisa melangkah masuk 
ke dimensi supernatural, untuk membebaskan bangsa 
kita, dan membawa bangsa kita masuk Tanah 
Perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dengan kata 
lain, Pondok Daud adalah Tabut Tuhan, lambang 
hadirat Tuhan, dan juga lambang kekuatan serta kuasa 
Tuhan yang powerfull untuk kita bisa mengalami 
lawatan terdahsyat di akhir zaman (Yesaya 60). 
 

Jadi, mari kita bangun Pondok Daud. Pondok kesukaan 
Tuhan. Tempat Tuhan tidak hanya singgah, tetapi 
berdiam. Tempat Dia boleh menemukan hati yang 
melekat, hati yang menyembah, dan bersujud pada 
tumpuan kaki-Nya. Seperti Tuhan menemukan Daud, 
Dia menemukan kita, dan menetapkan kita sebagai 
tempat perhentian-Nya. Biarlah Tuhan menemukan 
kita sebagai partner yang solid untuk bekerjasama 
dengan Dia, untuk membebaskan bangsa ini dan 
membawa bangsa ini masuk lawatan terdahsyat di 
akhir zaman. 
 

RENUNGAN 
PONDOK DAUD adalah GERBANG AWAL dimensi kuasa 
Allah di akhir zaman. 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa itu Pondok Daud? 
2. Mengapa Pondok Daud bisa menjadi kesukaan Raja 

di atas segala raja? Jelaskan tujuan Tuhan 
membangun kembali pondok Daud di gereja kita 
dan di bangsa kita! 

3. Sudahkah Anda membangun Pondok Daud 
kesukaan Tuhan hari-hari ini?  Apa dampak yang 
Anda rasakan setelah membangun Pondok Daud 
kesukaan Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas mandat dan proyek untuk 

membangun Pondok Daud yang Engkau percayakan 
kepada kami. Kami mau terus taat dan setia melayani-
Mu, menyembah-Mu, dan membangun Pondok Daud 

kesukaan-Mu, seperti di zaman Daud, sehingga 
perkara-perkara yang supernatural boleh dinyatakan 

atas hidup kita. Termasuk impian Tuhan untuk 
membebaskan bangsa Indonesia  dan membawa 
lawatan terdahsyat di akhir zaman atas bangsa 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 116-118 
1 Korintus 7:1-19 



02 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
URAPAN UNTUK BERKUASA DALAM PONDOK DAUD 

 

BACAAN HARI INI 
Amos 9:11-15 
 

RHEMA HARI INI 
Amos 9:11-12 "Pada hari itu Aku akan mendirikan 
kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan 
menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan 
kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya 
kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka 
menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa 
yang Kusebut milik-Ku," demikianlah firman TUHAN 
yang melakukan hal ini. 
 

Mendengar firman Tuhan selama bulan-bulan ini 
tentang mandat untuk membebaskan bangsa, mungkin 
sebagian dari kita bertanya-tanya, “Bagaimana caranya 
ya untuk membebaskan bangsa? Apakah kita mampu?” 
Sebenarnya bukan tanpa alasan Tuhan begitu kuat 
menyampaikan pesan untuk membangun Pondok Daud 
bagi gereja kita. Nubuatan tentang pemulihan Pondok 
Daud dalam ayat rhema kita hari ini sangat erat 
kaitannya dengan mandat mengambil alih Tanah 
Perjanjian.  
Bangsa Edom dalam bacaan kita hari ini, merupakan 
keturunan Esau yang sejak dari kandungan sudah 



bergelut dengan saudara kembarnya Yakub yang 
menjadi leluhur bangsa Israel. Semangat kebencian 
Esau yang ditularkan kedalam keturunannya terlihat 
dalam sejarah panjang bangsa Edom yang berkali-kali 
mengacungkan pedangnya terhadap Israel, bersikap 
keras dan tidak berbelas kasihan sedikit pun terhadap 
keturunan Yakub. Kejahatan Edom terhadap 
saudaranya Israel membuat murka Tuhan bangkit atas 
mereka. Dalam kitab Amos pasal 9 tertulis bagaimana 
Tuhan akan menghancurkan bangsa Edom.  
 

Mengambil alih dan menguasai sisa-sisa bangsa Edom 
dan segala bangsa, adalah tujuan utama Tuhan 
membangun kembali Pondok Daud. Mandat Tuhan ini 
tidak bisa semata-mata diterjemahkan menggunakan 
nalar dan logika. Sebab di zaman ini kurang tepat untuk 
dikatakan berperang untuk mengambil alih dan 
menguasai secara fisik. Kita harus melangkah masuk ke 
alam supernatural untuk menaklukkan spirit bangsa 
Edom. Karena Tuhan sendiri yang telah berfirman 
untuk membangkitkan Pondok Daud, maka hadirat-Nya 
begitu kuat dan tebal dalam Pondok Daud, 
membangkitkan kuasa yang begitu dahsyat di tempat 
ini. Pondok Daud adalah tempat kita akan semakin 
menerima urapan untuk berkuasa. Bukan hanya kuasa 
untuk membebaskan diri kita dari semua bentuk ikatan 
roh jahat, tetapi juga memberi kuasa untuk 
membebaskan bangsa kita dari kegelapan pada terang 
kemuliaan Tuhan. (PF) 



RENUNGAN 
PONDOK DAUD adalah tempat kita menerima 
URAPAN UNTUK BERKUASA, agar kita bisa 
MELAKSANAKAN MANDAT untuk membebaskan 
bangsa kita. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menangkap maksud Tuhan untuk 

membangun kembali Pondok Daud? Apakah itu? 
2. Apa yang Anda rasakan ketika membangun Pondok 

Daud? 
3. Apa manifestasi nyata urapan untuk berkuasa yang 

Anda dapat dari Pondok Daud dalam hidup Anda 
sehari-hari?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur gereja kami sangat 

serius meresponi pembangunan kembali Pondok Daud. 
Kami sungguh merasa diberkati dan dikuatkan. Dengan 

besar hati kami percaya, melalui Pondok Daud, kami 
semakin Kau urapi dengan urapan untuk berkuasa. 

Sehingga kami dapat melaksanakan mandat-Mu 
dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 119:1-88 
1 Korintus 7:20-40 



03 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KECEPATAN DALAM TERJADINYA MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 119:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:6 Maka aku tidak akan mendapat malu, 
apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. 
 
Seorang pria dengan pakaian serba hitam berjalan 
mengelilingi beberapa tempat. Ditemani dua orang 
asisten dan petugas keamanan, orang yang akrab 
dipanggil Mr. Money ini menjumpai seseorang dan 
memberikan sejumlah uang kepada orang tersebut. 
Tentu saja, uang sebesar Rp12 juta itu tidak diberikan 
dengan cuma-cuma. Ada syarat yang cukup unik yang 
harus dilakukan oleh penerima uang. Ia harus 
menghabiskan uang tersebut dalam waktu 33 menit. 
Bila uang itu tidak habis dalam jangka waktu yang 
ditentukan, uang harus dikembalikan kepada Mr. 
Money. Untuk membantu penerima uang, biasanya 
Mr. Money memberikan pesan khusus, yaitu membeli 
barang-barang yang bisa dijual kembali saat 
dibutuhkan. Ini adalah program reality show “Uang 
Kaget” yang tayang di salah satu televisi swasta.  



Bila ingin menikmati uang tersebut, penerima harus 
merespons setiap pesan yang diberikan oleh Mr. 
Money. Bila tidak cepat-cepat menghabiskan uang, 
hanya sedikit yang dinikmatinya. Namun jika ia 
sembarangan dalam berbelanja, penggunaan uang itu 
pun akan sia-sia. Sama seperti penerima uang yang 
harus segera merespons pesan dari Mr. Money agar 
dapat menikmati berkat berlimpah, maka kita pun 
harus segera meresponi pesan yang sudah Tuhan 
sampaikan melalui pemimpin kita, yakni untuk 
membangun Pondok Daud. 
 
Di zaman Yosua, imam pengangkut Tabut Perjanjian 
juga merespons dengan cepat pesan Tuhan yang 
disampaikan melalui pemimpin mereka, Yosua. Kita 
pun bisa melihat bagaimana bangsa Israel mengalami 
mujizat besar. Sungai Yordan terbelah dua dan mereka 
bisa masuk ke Tanah Perjanjian. Tuhan sudah berjanji 
dalam Mazmur 119:6, kita tidak akan malu bila kita 
memperhatikan perintah-Nya atau dengan kata lain, 
kita harus segera merespons pesan-pesan-Nya, rhema-
rhema yang Dia berikan. Di hadapan kita saat ini, 
Tuhan sudah menyediakan mujizat perjanjian untuk 
kita dan agar bisa menikmatinya, Tuhan berpesan agar 
kita membangun Pondok Daud. Percayalah, saat kita 
cepat merespond, saat itu juga kita melangkah masuk 
dalam alam supernatural dan menikmati mujizat demi 
mujizat-Nya. 



RENUNGAN 
Secepat apa kita mengalami MUJIZAT tergantung 
KECEPATAN kita MERESPONI PESAN TUHAN untuk 
membangun PONDOK DAUD. 
 
APLIKASI 
1. Secepat apa Anda meresponi pesan Tuhan untuk 

membangun Pondok Daud? 
2. Apa janji rhema Tuhan saat Anda mau membangun 

Pondok Daud? 
3. Apa komitmen Anda agar dapat mengalami mujizat 

demi mujizat dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap janji-janji 

mujizat-Mu dalam hidup kami. Mulai saat ini kami mau 
berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam 
membangun Pondok Daud, agar kami bisa mengalami 

percepatan dalam menikmati mujizat demi mujizat 
yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 119:89-176 

1 Korintus 8 



04 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MASUK DALAM DOA PUASA RAYA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 4:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 4:2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya 
dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa 
dan sesudah waktu itu Ia lapar. 
 
Lapar, haus, itulah perasaan yang sering kali kita 
rasakan saat menjalankan puasa. Godaan ketika 
menjalankan puasa pun biasanya berdatangan 
menghampiri kita, baik itu godaan makanan jasmani 
maupun godaan lainnya. Setiap tahun, gereja kita 
mengadakan kegerakan doa puasa raya 40 atau 50 
hari. Setiap kali doa puasa bersama diadakan di gereja, 
kita bisa melihat pengurapan dan kuasa Tuhan 
dicurahkan di tengah-tengah kita dengan semakin kuat. 
Mengapa? Karena dengan berdoa puasa, itu membawa 
kita masuk dalam dimensi supernatural yang jauh lebih 
kuat. 
 
Tuhan Yesus saja pernah dicobai oleh iblis sewaktu 
berpuasa 40 hari di padang gurun. Dengan segala 



upaya, iblis melancarkan serangan-serangannya, tetapi, 
Yesus tidak tergoda dan berhasil melewati masa 
puasanya. Dia berhasil melawan godaan iblis dengan 
firman Tuhan. Kita pun pasti bisa masuk dalam 
kegerakan doa puasa jika kita mengandalkan Tuhan. 
Kita akan memenangkan setiap godaan-godaan yang 
ada jika kita mengeyangkan diri dengan hadirat Tuhan.  
 
Tahun ini, Tuhan memberikan mandat kepada setiap 
kita untuk mengambil alih kota dan bangsa, 
membebaskan jiwa-jiwa dari kegelapan kepada terang 
Tuhan. Tidak mudah jika kita hanya mengandalkan 
kekuatan kita sendiri. Kita sendiri pun harus 
menghadapi peperangan rohani. Ada satu level 
dimensi supernatural yang tidak bisa kita tembus jika 
kita tidak berdoa serta berpuasa, dan ada roh-roh jahat 
tertentu yang lebih kuat yang hanya bisa diusir jika kita 
berdoa dan berpuasa. Kenapa bisa demikian? Karena 
puasa yang benar itu akan membuat saluran koneksi 
kita dengan Tuhan semakin kuat dan kencang, sehingga 
kuasa Tuhan bisa bekerja dengan leluasa melalui kita. 
Oleh karena itu, jika kita ingin membebaskan bangsa 
kita dari kegelapan, ambillah komitmen untuk masuk 
dalam kegerakan doa puasa 40-50 hari, dan kita akan 
masuk ke alam supernatural serta memenangkan 
semua tantangan yang kita hadapi. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Kalau kita rindu masuk dalam DIMENSI KUASA ALLAH, 
selain mengikuti Pondok Daud, masuklah dalam 
kegerakan DOA PUASA RAYA. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu masuk dalam dimensi kuasa 

Allah yang lebih lagi? 
2. Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa 

masuk dalam dimensi kuasa Allah? 
3. Komitmen Anda dalam kegerakan doa puasa 40-50 

hari di gereja Anda? Sebutkan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berterima kasih bila sampai sekarang ini 

kami masih Engkau izinkan mengalami perkara-
perkara yang dasyat dan ajaib. Kami rindu lebih lagi 

masuk dalam dimensi kuasa-Mu dengan selalu 
membangun Pondok Daud dan ikut dalam kegerakan 
doa puasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 120-122 

1 Korintus 9 
 



05 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PENGURAPAN UNTUK BERKUASA 7X GANDA 

 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 40:12-31 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 
 

Untuk menjadi pemenang dalam sebuah permainan 
video games, ada beberapa level yang harus dilewati. 
Misalnya video games perang pesawat tempur. Di level 
pertama tidak banyak musuh yang dihadapi. Musuh 
mudah dikalahkan hanya dengan senjata sederhana. 
Pada level berikutnya musuh bertambah banyak. 
Musuh lebih susah dikalahkan sehingga diperlukan 
senjata yang lebih canggih yang didapatkan setelah 
menyelesaikan misi tertentu. Begitulah permainan 
video games, pada setiap level ada musuh yang 
semakin kuat, dan di dalam setiap level juga ada 
senjata yang sudah disediakan untuk 
menghancurkannya. Masing-masing level harus 
dituntaskan untuk melangkah ke level berikutnya 
hingga sampai puncak level. 



Kepada bangsa Israel yang tertawan di Babel, Yesaya 
telah mengingatkan agar Israel tetap berharap kepada 
Tuhan dan mempercayakan kehidupan mereka 
sepenuhnya kepada satu-satunya sumber kekuatan 
dan penolong bagi mereka. Yesaya mengajarkan bahwa 
orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan 
mendapatkan kekuatan baru untuk menyegarkan 
mereka di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, 
penderitaan, dan pencobaan. Bagaikan rajawali yang 
terbang naik ke langit, ia akan mendapatkan 
kemampuan untuk mengatasi segala persoalan.  
 

Untuk menjalankan mandat membebaskan bangsa 

kita, mandat mengambil alih Tanah Perjanjian, kita 

harus mau melangkah memasuki alam supernatural. 

Inilah level berikutnya yang harus kita tempuh. Di level 

ini ada musuh lebih besar yang harus kita kalahkan 

dengan senjata yang lebih mumpuni. Oleh karena itu, 

marilah dapatkan senjata itu dengan semakin giat 

membangun Pondok Daud dan ikut kegerakan doa 

puasa 40 hari. Itulah yang akan membuat saluran 

koneksi kita dengan Tuhan semakin kuat dan kencang, 

sehingga aliran kuasa Allah pun akan semakin kencang 

mengalir dalam hidup kita. Ketika kita meresponi 

kegerakan ini, maka gereja kita akan dibawa Tuhan 

untuk masuk lebih dalam lagi dalam dimensi kuasa 

Allah. Kita pun akan diberikan kuasa untuk 



membebaskan bangsa kita dan kuasa untuk 

menjalankan Amanat Agung menyelamatkan jiwa-jiwa. 
 

RENUNGAN 
Bangunlah PONDOK DAUD dan ikuti kegerakan DOA 
PUASA RAYA, maka Tuhan akan memberikan 
PENGURAPAN UNTUK BERKUASA 7x ganda. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda turut membangun Pondok Daud? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu turut membangun Pondok 

Daud dan mengikuti Doa Puasa Raya? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk turut 

membangun Pondok Daud dan mengikuti Doa 
Puasa Raya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami sadari hari-hari ini tantangan 

kami semakin besar dan kegelapan semakin pekat 
mengelilingi kami. Namun kami tidak takut, karena 

bersama-Mu, kami akan terbang tinggi bagai rajawali, 
mengatasi segala hal yang menyerang hidup kami. 

Pakai kami dan hidup kami untuk menjalankan 
mandat-Mu untuk membebaskan jiwa-jiwa dari 

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

 
 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 123-125 

1 Korintus 10:1-18 
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