


06 APRIL2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SYARAT MUTLAK UNTUK MENGAMBIL ALIH TANAH 

PERJANJIAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 12:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua 
orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan 
tidak seorangpun akan melihat Tuhan. 
 
Mendengar kata sunat, mungkin sebagian kaum Adam 
akan meringis mengingat sakitnya proses disunat. 
Namun, mengingat pentingnya bersunat untuk 
kesehatan dan kebersihan, kini hampir semua pria 
melakukannya. Dalam Alkitab, sunat pertama kali 
disebut pada zaman Abraham (Kej. 17:10). Saat itulah 
sunat dipakai sebagai tanda perjanjian Allah dengan 
umat-Nya. Hal ini juga menjadi ciri khas dan pembeda 
bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya.  
 
Namun sebenarnya, sunat secara jasmani hanyalah 
sebagai lambang. Sesungguhnya yang diinginkan Tuhan 
adalah sunat rohani, yaitu hidup yang berkenan kepada 
Allah. Sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku 



kudus (1Ptr 1:16). Tuhan mau kita, anak-anakNya, 
menguduskan atau memurnikan diri seperti Dia, Bapa 
kita yang kudus. Tuhan mau kita mengejarnya dengan 
usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala 
kehendak-Nya. Salah satunya dengan hidup damai 
dengan semua orang (Ibr. 12:14), walaupun tidak 
mudah dan tidak semua orang menyenangkan atau 
bahkan sangat menjengkelkan. Namun, dengan 
memangkas kedagingan dan membuang bagian yang 
kotor dalam hidup kita, berarti kita telah bersunat 
secara rohani.  
 
Apa yang kita alami di tahun 2019, tahun yang penuh 
mujizat Tuhan, belumlah apa-apa. Seperti bangsa Israel 
yang dibawa Tuhan menyeberangi sungai Yordan 
dengan begitu spektakuler. Sebenarnya mereka belum 
mendapatkan secuil pun dari Tanah Perjanjian. Oleh 
sebab itu, Tuhan memerintahkan mereka bersunat 
untuk menguduskan diri sebelum menyerang musuh-
musuh mereka yang sudah gentar. Karena kemurnian 
adalah syarat mutlak untuk mengambil alih Tanah 
Perjanjian. Tahun ini, Tuhan mengajak kita memasuki 
babak yang baru. Tuhan akan membawa kita 
mengambil alih kota dan membebaskan bangsa kita ini. 
Kuduskanlah diri kita sampai murni seperti emas, agar 
kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa 
dan diri kita pribadi lepas pribadi. (PF) 
 



RENUNGAN 
KEMURNIAN adalah SYARAT MUTLAK untuk 
mengambil alih TANAH PERJANJIAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memurnikan diri dengan melakukan 

sunat rohani? 
2. Apa bentuk sunat rohani yang Anda lakukan?  
3. Bagaimana cara Anda menjaga kemurnian sampai 

Anda berhasil mengambil alih tanah perjanjian?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap 
proses yang Kau izinkan terjadi atas kami. Semua 

adalah untuk semakin memurnikan kami di hadapan-
Mu. Tolong kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap 
berjalan dalam tuntunan dan ketaatan. Terima kasih 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 126-128 

1 Korintus 10:19-33 

 



07 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 

TAAT PADA TUNTUNAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 55:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:8-9 Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 
demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit 
dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu 
dan rancangan-Ku dari rancanganmu. 
 
Segera setelah bertobat, Lena mendapatkan panggilan 
Tuhan untuk bangkit menjadi terang. Ia pun 
menyambutnya dengan semangat menyala-nyala. Tak 
sabar rasanya untuk segera bergerak. Ia pun mendaftar 
untuk pelayanan konselor di gereja dan membuka 
kelompok sel. Namun, entah mengapa jalannya seperti 
tertutup dan komselnya pun tak berjalan. Sementara 
itu,  kehidupan melemparkan luka demi luka ke dalam 
hatinya. Usahanya gagal, orangtuanya hendak bercerai, 
dan kekasihnya berkhianat dengan sahabatnya sendiri. 
Meski imannya sempat goncang, Lena memutuskan 
untuk tetap percaya dan mencari kehendak Tuhan 
dalam segala situasinya. Tanpa terasa, ia melalui satu 



demi satu lembah kelam dihidupnya. Tuhan pun mulai 
mengirimkan orang-orang yang memiliki kisah hidup 
yang serupa dengannya, sehingga ia dapat 
membimbing mereka pada kebenaran. Tanpa diduga, 
Tuhan memakai luka-lukanya untuk menyembuhkan 
banyak hati dan memindahkan mereka dari gelap 
kepada terang.  
 
Ya, terkadang saat Tuhan meminta kita mengerjakan 
sesuatu, hal itu tak serta-merta berarti Dia segera 
mengirim kita ke medan peperangan. Seperti yang 
Yosua dan bangsa Israel alami. Ketika mereka sudah 
dekat tembok Yerikho, Tuhan malah memberikan 
instruksi agar mereka semua disunat terlebih dahulu. 
Bukankah hal ini berarti penundaan terhadap 
pergerakan bangsa Israel merebut Tanah Perjanjian? 
 
Namun, seringnya, apa yang tampak sebagai 
penundaan sesungguhnya adalah masa persiapan. Di 
waktu-waktu terlemah bangsa Israel dan mereka 
rentan diserang musuh, sekali lagi iman mereka diuji. 
Tuhan pun menunjukkan penjagaan-Nya sampai 
mereka pulih dan kuat kembali untuk berperang. Ya, 
cara Tuhan menuntun hidup kita seringnya sulit kita 
pahami, tetapi tetaplah berjalan dekat dengan-Nya. 
Taat dalam proses. Biarkan Tuhan memurnikan hati 
kita dari segala motivasi yang tidak benar, bahkan yang 
tersembunyi dan tidak kita sadari sebelumnya, maka 



Tuhan akan mengirim kita ke balik Tembok Yerikho dan 
menyertai kita untuk membebaskan bangsa kita dari 
kegelapan. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
TUNTUNAN TUHAN kadang terasa tidak masuk akal, 
tetapi ketika kita TAAT, kita akan mengalami hal-hal 
yang DI LUAR AKAL. 
 
APLIKASI 
1. Situasi tak masuk akal apa yang saat ini sedang Anda 

hadapi? Bagaimana situasi itu mempengaruhi visi 
dan iman Anda?  

2. Mengapa Anda perlu taat kepada Tuhan, apa pun 
yang terjadi? 

3. Bagaimana Anda bisa tetap taat mengikuti tuntunan 
Tuhan di tengah-tengah kemustahilan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang 
selalu Engkau tunjukkan kepada kami. Bapa, Engkau 
yang tahu situasi seperti apa yang kini tengah kami 

alami. Murnikan hati kami Tuhan, kami mau taat pada 
proses berapa pun juga harganya, agar pada akhirnya 
Engkau dapati hati kami semurni emas. Kami percaya, 
kegelapan yang paling gelap sekalipun tidak akan bisa 
meredupkan terang-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar 



melalui hidup dan perbuatan kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 129-131 
1 Korintus 11:1-16 



08 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENINGKATKAN LEVEL KUASA TUHAN DENGAN 

KEMURNIAN HIDUP 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 4:17-32 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:24 dan mengenakan manusia baru, yang telah 
diciptakan menurut kehendak Allah di dalam 
kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 
 
Jika membeli emas, kita pasti akan menemukan kode 
yang tertera pada emas tersebut. Misalnya emas 22 
karat kodenya 948-988, emas 24 karat kodenya 990-
999. Kelihatannya sama-sama emas, tetapi ternyata 
setiap emas yang terpajang di toko mempunyai kadar 
atau level kemurniannya masing-masing, yang 
membuat harga emas tersebut menjadi berbeda-beda. 
Semakin murni kandungan emas tersebut, semakin 
mahal pula nilainya. 
 
Demikian juga dengan hidup kita manusia. Seberapa 
besar level kuasa Tuhan yang bermanifestasi dalam 
hidup kita hanya bisa ditingkatkan dengan kemurnian 
hidup kita sendiri. Semakin murni hidup kita, semakin 



besar kuasa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 
Kuasa Tuhan inilah yang akan mengerjakan mujizat 
yang lebih masif, sehingga keajaiban yang tidak masuk 
akal, dan terobosan-terobosan yang lebih dahsyat lagi 
terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan.  
 
Untuk itu, murnikanlah hidup kita semurni emas 24 
karat, tidak hanya 18 karat atau 22 karat. Singkirkan 
semua dosa yang menghalangi hidup kita. Kenakanlah 
manusia baru, yang telah diciptakan menurut 
kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang 
sesungguhnya. Ketika kita menyingkirkan dosa dan 
semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan 
mengenakan manusia baru, sesungguhnya kita sedang 
menyediakan ruang yang lebih besar untuk menerima 
kepenuhan Roh Kudus yang lebih lagi dalam hidup kita. 
Kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus yang lebih 
besar, kita akan menerima kuasa Tuhan yang lebih 
dahsyat bermanifestasi dalam hidup kita. Jadi, 
sementara kita meningkatkan kemurnian kita, bersiap-
siaplah, sebab banjir mujizat yang lebih dahsyat yang 
melampaui level yang pernah kita alami sebelumnya 
akan Tuhan manifestasikan dalam hidup kita. Level 
mujizat keuangan yang super spektakuler, level mujizat 
kesembuhan ilahi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, level pertobatan dan keselamatan jiwa-
jiwa yang memecahkan rekor, akan dinyatakan dengan 
luar biasa. Inilah saatnya Yesaya 60 benar-benar 



digenapi dalam hidup kita. Bangkit dan jadilah terang. 
Bebaskan bangsa kita dan bawa bangsa kita datang 
pada Tuhan. 
 
RENUNGAN 
LEVEL KUASA TUHAN yang bermanifestasi dalam kita 
hanya bisa DITINGKATKAN dengan KEMURNIAN hidup 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Apa syarat yang menentukan Anda dapat 

membebaskan dan membawa bangsa tercinta 
datang pada Tuhan? 

2. Apa dampak dari kemurnian hati yang bisa Anda 
terima? Apa tujuan Tuhan mencurahkan semua 
berkat tersebut? 

3. Bagaimana caranya meningkatkan level kuasa Tuhan 
agar bisa bermanifestasi dalam hidup Anda? 

 

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

bangsa yang Engkau percayakan kepada kami. 
Sungguh suatu kehormatan besar jika kami dipakai 

Oleh-Mu. Mampukan kami untuk meninggalkan semua 
dosa, sehingga kami boleh jadi seperti emas murni 

yang berguna dan dicari banyak orang. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 132-134 

1 Korintus 11:17-34 



09 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
ALASAN UNTUK MEMOTONG HAL-HAL KOTOR DARI 

HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 7:1-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 7:12 Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan 
menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi 
musuhnya, sebab mereka itupun dikhususkan untuk 
ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika 
barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu 
punahkan dari tengah-tengahmu. 
 
Bagi kita yang memiliki kegemaran memelihara 
tanaman, pasti kita akan memperhatikan setiap detail 
pertumbuhannya. Mulai dari dahan, daun, batang, 
semua akan kita perhatikan. Jika kita menemukan ada 
dahan atau daun yang kotor atau kering, pasti kita akan 
segera memotongnya. Sebab kalau kita tidak 
memotongnya, itu akan menghambat pertumbuhan 
sehingga tidak bisa segera berbunga serta 
menghasilkan buah. 
 



Adalah kota kecil Ai, yang berhasil mengalahkan 
bangsa Israel dalam perjalanannya menuju Tanah 
Perjanjian. Mengapa bisa terjadi? Karena seorang dari 
bangsa Israel, Arkhan, telah berbuat dosa dengan 
mengambil barang-barang yang dikhususkan dan 
menyembunyikannya. Apa yang Arkhan lakukan 
membuat seluruh bangsa Israel berdosa di mata 
Tuhan. Yosua pun harus tega ‘memotong’ Arkhan, 
yaitu dengan membawanya ke lembah Akhor untuk 
dimusnahkan. Semenjak itu, Tuhan kembali 
mencurahkan kuasa-Nya. Kemenangan demi 
kemenangan Tuhan berikan, sampai akhirnya Tanah 
Perjanjian berhasil mereka kuasai. 
 
Tanpa kita sadari, terkadang bisa saja kita menjadi 
seperti Arkhan. Melakukan dosa kecil yang 
tersembunyi, baik itu dalam hal kegemaran, keuangan, 
atau pergaulan kita. Apabila dosa yang tersembunyi itu 
masih sering kita lakukan, segeralah bertobat dan 
meminta ampun kepada Tuhan. Saat kita mengaku 
dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil dan Dia akan 
mengampuni segala dosa kita, bahkan akhirnya kita 
dikuduskan serta dipandang layak menjadi perabot 
emas untuk tujuan yang penuh kemuliaan. Meskipun 
waktu dipotong rasanya sakit, percayalah itu akan 
semakin memurnikan diri kita dan kuasa Allah akan 
bekerja dengan dahsyat. Kapasitas kita akan 
diperbesar, sehingga kita bisa memenangkan 



peperangan yang tadinya terlalu besar bagi kita. Saat 
kita berhasil memurnikan diri, mandat membebaskan 
bangsa ini bisa kita kerjakan dan kita menjadikan 
bangsa ini mengalami dan masuk dalam tahun 
kemuliaan Tuhan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kalau kita TIDAK TEGA MEMOTONG HAL-HAL KOTOR 
dari hidup kita, kitalah yang akan TERPOTONG DARI 
BERKAT yang Tuhan sediakan bagi kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal kotor yang saat ini masih sering Anda 

lakukan? Sebutkan! 
2. Mengapa Anda harus tega memotong hal-hal kotor 

dari hidup Anda? 
3. Apakah komitmen Anda supaya Anda tidak 

terpotong dari berkat yang Tuhan sudah sediakan? 
Sebutkan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami 
hari ini untuk tega memotong hal-hal kotor dalam 

hidup kami. Potong semua kebiasaan dan hobi buruk 
kami, ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat 
yang telah Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 135-136 

1 Korintus 12 



10 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
STRATEGI TUHAN YANG SANGGUP MEMBAWA 

KEMENANGAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 5:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 5:10 Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel 
itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas 
bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho. 
 
Ada sebuah peristiwa yang sangat bermakna setelah 
bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan, 
yaitu ketika mereka mengadakan sunat massal atas 
instruksi Tuhan melalui Yosua. Secara manusia, itu 
adalah hal yang tidak biasa, kurang perhitungan, dan 
menantang bahaya. Bangsa-bangsa yang ada disana 
bisa saja menyerang mereka kapan saja. Terlebih jika 
mengetahui kondisi mereka yang sedang ada di masa 
pemulihan setelah melakukan penyunatan. Dengan 
sangat mudah mereka bisa dikalahkan. Namun, setelah 
penyunatan massal, untuk pertama kalinya, generasi 
baru dari Israel mengadakan perayaan Paskah. Ini 
bukan suatu kebetulan, sebab arti paskah adalah 
"PassOver" atau "dilewati" serta gambaran atas 



kemenangan Yesus setelah kematiannya di atas kayu 
salib untuk memberikan keselamatan dan jaminan 
kemenangan kepada setiap kita yang percaya. 
 
Mungkin hikmat dan strategi yang Tuhan berikan di 
luar akal kita. Namun kita harus tahu, Tuhan tidak 
pernah main-main dengan instruksi-Nya. Meski 
penyunatan massal dan perayaan paskah harus mereka 
lakukan di medan musuh, ITU ADALAH SESUATU YANG 
SANGAT PENTING. Setelah perayaan paskah itu, ada 
keberanian yang membawa kemenangan bagi bangsa 
Israel saat mereka bergerak mengambil alih kota-kota 
dan bangsa-bangsa di Tanah Perjanjian. 
 
Itu sebabnya, jika Tuhan mengingatkan kita melalui 
para pemimpin gereja tentang pentingnya perayaan 
Paskah bagi kita semua, mari kita sadari bahwa ini 
bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan ingin kita 
memaknai perayaan Jumat Agung dan Paskah lebih 
mendalam lagi, karena Dia ingin kuasa yang ada di balik 
perayaan Paskah itu lebih lagi bermanifestasi dalam 
hidup kita. Karena inilah momentum yang tepat untuk 
kita semua semakin bangkit mengemban tugas 
pengambilalihan bangsa-bangsa. Mari kita responi 
sungguh-sungguh pesan Tuhan ini dan lihatlah apa 
yang akan Tuhan kerjakan melalui hidup kita. 
Ketakutan akan dihancurkan, Tuhan akan impartasikan 
keberanian, dan akan ada kemenangan demi 



kemenangan, sehingga nama Tuhan semakin 
dipermuliakan. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
PASKAH bukanlah sekedar perayaan, tetapi ada KUASA 
YANG BESAR dalam Paskah. 
 

APLIKASI 
1. Sadarkah Anda bahwa ada kuasa yang besar di 

dalam paskah yang harus Anda ketahui dan 
dapatkan? Mengapa demikian? 

2. Kabar apakah di hari-hari ini yang menimbulkan 
kekuatiran dan ketakutan bagi Anda secara pribadi? 

3. Bagaimana cara Anda untuk melawan ketakutan itu? 
Tuliskan komitmen Anda! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas petunjuk-petunjuk-Mu 

yang terus membimbing kami sampai saat ini. Kami 
tahu dan percaya, ya Tuhan, bahwa petunjuk-Mu 
itulah yang akan semakin membawa kami masuk 
dalam penggenapan Yesaya 60 terjadi atas kami. 
Berikan kami kekuatan untuk terus hidup dalam 
petunjuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 137-139 

1 Korintus 13 



11 APRIL 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KOMITMEN HIDUP DALAM KEMURNIAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 61:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat 
malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah 
yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat 
warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi 
akan menjadi kepunyaanmu. 
 
Alkisah dua bersaudara didakwa mencuri domba. Dahi 
mereka dicap dengan huruf PD, pencuri domba. Yang 
satu segera lari dari daerah itu dan berupaya 
membangun kehidupan di tempat yang baru. Namun 
orang-orang terus bertanya tentang tanda aneh di 
dahinya. Ia berpindah-pindah tempat dengan gelisah, 
dan akhirnya karena tidak tahan, ia bunuh diri. Yang 
satu lagi berpendapat, "Aku tidak bisa lari dari fakta 
bahwa aku pernah mencuri domba, tapi aku akan tetap 
tinggal disini dan memenangkan kembali rasa hormat 
para tetangga." Ia bangun reputasinya sebagai orang 
yang berintegritas, berlakuan baik, dan menolong 



orang dengan tulus. Waktu pun berlalu. Suatu hari 
orang asing bertanya kepada warga setempat, apa arti 
tanda di dahi orang itu. Warga setempat menjawab, 
"Kejadiannya sudah lama sekali, tapi saya rasa itu 
tanda yang berarti orang suci."  
 
Selama tinggal di Mesir, bangsa Israel adalah bangsa 
yang terjajah. Budak yang diperlakukan dengan 
semena-mena. Namun, saat bangsa Israel tunduk dan 
taat pada perintah Tuhan, maka cela Mesir itu Tuhan 
gantikan dengan kemuliaan. Bangsa Israel bangkit 
menjadi bangsa yang ditakuti. Mereka berhasil 
menguasai Tanah Perjanjian. Bagaimana dengan kita? 
Apakah kita juga hidup dalam aib yang membuat kita 
kalah dan tertekan?  
 
Hari ini, mari kita berkomitmen dan melangkah untuk 
meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Mulai 
hidup dengan tuntunan Tuhan, menjadi pelaku firman, 
dan setiap hari berusaha hidup dalam kemurnian. 
Sampai Tuhan mendapati hati kita bagai emas murni. 
Maka Tuhan akan membuat segala cela dihapus dan 
menggantinya dengan kemuliaan. Kita akan berdiri 
dengan kepala tegak di hadapan musuh-musuh kita. 
Perkara yang besar dan ajaib akan menyertai 
kehidupan serta pelayanan kita, dan kita akan bergerak 
mengambil alih kemenangan demi kemenangan, 
sehingga kota demi kota kita menangkan bagi Tuhan. 



 
RENUNGAN 
KOMITMEN hidup dalam KEMURNIAN akan 
MENGHAPUS SEMUA CELA dan AIB, serta 
mengubahnya menjadi KEMULIAAN. 
 
APLIKASI 
1. Cela atau aib apakah yang menghalangi hidup Anda 

selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu berkomitmen hidup dalam 

kemurnian? 
3. Bagaimana Anda akan mengusahakan hidup dalam 

kemurnian mulai sekarang ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan 

kemurahanmu dalam hidup kami. Engkau bukanlah 
Allah yang meninggalkan kami hidup dalam cela dan 
aib, tetapi Engkau adalah Allah yang mengganti abu 

dengan perhiasan. Bimbinglah kami untuk hidup murni 
di hadapan-Mu, agar hidup kami bisa dipakai untuk 
menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 140-142 

1 Korintus 14:1-20 

 



12 APRIL2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MOMEN DOA PUASA RAYA MENDATANGKAN 

HADIRAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 4:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 4:8 Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan 
mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai 
kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai 
kamu yang mendua hati! 
 
Di tengah kegelapan dunia yang terlihat semakin nyata 
beberapa bulan terakhir ini, kita patut bersyukur 
karena gereja kita mengadakan kegiatan doa puasa 
raya untuk diikuti seluruh jemaat. Selama 40 hari 
momen doa puasa raya, kita semua diajak untuk 
semakin mendekat kepada Tuhan dan memenuhi diri 
kita dengan hadirat Tuhan. Dengan mengikuti kegiatan 
ini maka kita bersama bisa menjaga kemurnian hati 
dan diri kita supaya hidup kita selalu berkenan kepada 
Tuhan.  
 
Dalam suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di 
perantauan, Yakobus mengingatkan bahwa Tuhan 



berjanji untuk mendekat kepada semua orang yang 
berbalik dari dosa, menguduskan hati, dan berseru 
kepada-Nya dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. 
Mendekat kepada Tuhan itu artinya kita memfokuskan 
hidup kepada Tuhan dengan merendahkan diri di 
hadapan-Nya, menguasai dan mengalahkan ego, serta 
tidak dikuasai keinginan duniawi. Saat kita dekat 
dengan Allah, kasih karunia dan berkat-Nya akan 
tercurah bagi kita. Bukan itu saja, kita pun akan 
dibentuk dan dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-
Nya yang membebaskan bangsa dari semua bentuk 
kegelapan. 
 
Benar, momen doa puasa adalah saatnya kita melatih 
diri untuk memotong kedagingan yang melekat dalam 
diri kita. Momen ini memberi ruang bagi manusia roh 
kita untuk bangkit. Melalui doa puasa, kita mengurangi 
aktifitas lahiriah untuk lebih fokus mendekat kepada 
Tuhan. Kita memperbanyak doa, membaca 
merenungkan firman, melayani Tuhan, rajin komsel, 
membangun Pondok Daud, bekerja dan belajar dengan 
lebih giat untuk kemuliaan Tuhan, rela dan tulus 
menyelamatkan jiwa, dan sebagainya. Mari kita 
tingkatkan komitmen untuk hidup dalam kekudusan. 
Mari kita singkirkan segala macam bentuk dosa dalam 
hidup kita. Mari kita percaya bahwa kegerakan momen 
doa puasa di tahun 2020 ini akan menjadi momen 
terobosan baru dalam level kuasa Tuhan, sehingga 



terang kemuliaan semakin dinyatakan melalui hidup 
kita dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang 
kepada Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Gunakan MOMEN DOA PUASA RAYA untuk 
MENDEKAT KEPADA TUHAN dan meningkatkan 
kegiatan yang MEMPERERAT HUBUNGAN kita dengan-
Nya. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda bisa mendeskripsikan hubungan 

pribadi Anda dengan Tuhan?  
2. Mengapa Anda perlu mempererat hubungan dengan 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kegiatan yang 

mempererat hubungan Anda dengan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu dekat 

dengan kami. Tuhan, kami bukan hanya ingin dekat 
dengan-Mu, tapi kami ingin memahami isi hati-Mu. 

Kami ingin memperoleh keberanian untuk bangkit dan 
menjadi terang-Mu di tengah kegelapan yang meliputi 
bumi ini. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang 

mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 143-14 

1 Korintus 14:21-40 


