13 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KUASA KELEPASAN DI BALIK PASKAH
BACAAN HARI INI
Galatia 5:1-13
RHEMA HARI INI
Galatia 5:1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah
teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan.
Sebuah kisah di Alkitab mengenai orang yang dirasuki
Legion tentu tidaklah asing di telinga kita semua umat
kristiani. Di kitab Lukas 8:26-39 menceritakan
bagaimana ketika Yesus sampai di Gerasa, Dia
disambut oleh seorang laki-laki yang sudah lama
dirasuki banyak setan sehingga orang itu tinggal di
pekuburan dan kerap kali menyakiti dirinya sendiri.
Namun saat Yesus tiba dan mengusir setan-setan itu
keluar dari tubuhnya, mereka sangat ketakutan
sehingga meninggalkan tubuh orang tersebut. Lelaki itu
pun menjadi waras kembali dan kemudian
mengabarkan karya Tuhan dalam hidupnya.

Saat Anda membaca kisah ini, pernahkah Anda
membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang
tersebut? Berada di posisi saat dirinya sudah bukan
miliknya lagi, karena ada belenggu iblis yang sudah
lama memenjarakan dirinya dan tidak pernah ada satu
orang pun yang dapat melepaskannya. Namun, ketika
Yesus datang, tidak hanya segala ikatan itu dilepaskanNya begitu saja, tetapi Tuhan juga memberikan hidup
yang baru bagi orang tersebut.
Setiap dari kita tentu memiliki pergumulan hidup
masing-masing, tetapi hari ini ada kabar baik bagi kita
semua. Tuhan sendirilah yang akan melepaskan kita
dari segala ikatan yang selama ini membelenggu kita.
Baik itu ikatan sakit-penyakit, belenggu hutang,
ketergantungan, dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa
ada kuasa kelepasan melalui momen paskah ini. Semua
ikatan apa pun yang selama ini membelenggu hidup
kita, batu sebesar apa pun yang menutup jalan kita,
sudah Tuhan lepaskan di atas kayu salib. Percayalah
bahwa melalui momen paskah ini, keterpurukan kita
akan digantikan dengan kelepasan dan kebangkitan
yang besar. Sehingga kita bisa bangkit mengabarkan
terang kebenaran Tuhan dan membebaskan banyak
orang dari kegelapan yang meliputi hidup mereka.

RENUNGAN
KETERPURUKAN apa pun yang kita alami, sadarilah
bahwa ada KUASA KELEPASAN melalui PASKAH.
APLIKASI
1. Apakah yang selama ini membelenggu atau
menutup pintu dalam hidup Anda?
2. Apa yang selama ini Anda lakukan untuk
mengatasinya?
3. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin melepaskan
kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Terima kasih Tuhan, Engkau sudah rela disalib demi
melepaskan kami semua dari segala belenggu yang
menawan kami. Kami percaya bahwa melalui momen
paskah ini, kami sudah menerima kelepasan yang
besar. Segala keterpurukan dan kegelapan yang kami
alami sebelumnya sudah digantikan dengan
kebangkitan yang besar, sehingga kami boleh
menyaksikan ajaibnya terang-Mu dalam hidup kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 146-147
1 Korintus 15:1-28

14 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
BERITA PASKAH ADALAH JAMINAN KEBANGKITAN
BACAAN HARI INI
Roma 6:1-14
RHEMA HARI INI
Roma 6:9 Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia
bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut
tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebulan sejak kematian pertama akibat virus corona
terjadi, potret kehidupan di Italia berubah drastis.
Semua warga berjuang keras menahan laju pandemi
yang telah mencapai predikat terburuk dalam abad ini.
Suasana Italia dilingkupi perkabungan dan dicekam
kekuatiran, sebab wabah ini telah membawa Italia
menduduki peringkat pertama jumlah kematian akibat
COVID-19 di seluruh dunia. Saat mengumumkan
karantina total atas Italia pada Februari lalu, Perdana
Menteri Italia, Giuseppe Conte, menyemangati seluruh
warga dengan mengatakan bahwa saat ini adalah masa
terkelam Italia, tetapi ia yakin bahwa Italia akan bisa
melaluinya.

Melalui suratnya ke jemaat Roma, Paulus
mengingatkan seluruh jemaat bahwa maut sudah tidak
berkuasa lagi atas manusia. Kebangkitan Kristus
menandakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan
keselamatan telah menjadi sebuah kepastian. Dengan
kebangkitan Kristus, semua orang yang percaya
kepada-Nya telah beroleh anugerah kelepasan dan
kemenangan atas kuasa dosa.
Di tengah kegelapan dunia yang menakutkan banyak
bangsa saat ini, momentum Paskah membawa jaminan
kemenangan yang sungguh luar biasa. Oleh karena
kemenangan yang sudah kita peroleh lewat peristiwa
Paskah, marilah kita singkirkan segala kekuatiran,
ketakutan, dan keterpurukan yang dulunya begitu
membelenggu kita. Marilah kita menggantinya dengan
pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan terus
tenggelam dalam kekelaman, tetapi teruslah bertekun
dalam doa dan bertumbuh melangkah dalam firmanNya. Marilah kita terus ikuti arahan Bapak Gembala
Sidang kita supaya kegerakan gereja semakin menyalanyala. Mari kita bangkit supaya bisa memancarkan
terang kemuliaan Tuhan dengan kita berusaha untuk
menjadi pembawa harapan di mana ada kecemasan,
menjadi sumber kegembiraan di mana ada kesedihan,
dan menjadi pembawa terang di mana ada kegelapan,
sehingga kelepasan yang lebih besar terjadi di tengahtengah kita.

RENUNGAN
BERITA PASKAH memberikan JAMINAN KEPASTIAN
bahwa KEBANGKITAN itu ADA.
APLIKASI
1. Menurut Anda, apakah Paskah itu?
2. Mengapa berita Paskah memberikan jaminan
kepastian bahwa kebangkitan itu ada?
3. Bagaimana Anda bisa mengaplikasikan berita
Paskah dalam kehidupan Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena jaminan
kepastian yang Engkau berikan dalam kebangkitan-Mu
dua ribu tahun yang lalu. Kami percaya, kegelapan apa
pun yang meliputi kami, Engkau telah menyediakan
kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 148-150
1 Korintus 15:29-58

15 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MENGASIHI PRIBADI YESUS MELEBIHI MUJIZAT-NYA
BACAAN HARI INI
Matius 22:33-40
RHEMA HARI INI
Matius 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Saat menelusuri Kota Odate, Jepang, Hidesaburo Ueno
mendapatkan seekor anjing berumur satu tahun. Ueno
merawat anjing berjenis Akita Inu ini seperti anaknya
sendiri. Setiap hari mereka berbagi ruangan dan
makanan. Kedekatan Ueno dan anjingnya menciptakan
sebuah kebiasaan yang unik. Setiap pagi, anjing
tersebut mengantar Ueno ke stasiun untuk berangkat
kerja. Menjelang malam, anjing yang sangat mengasihi
majikannya ini akan kembali ke stasiun untuk
menjemputnya. Suatu hari, Ueno tidak pernah kembali
lagi karena meninggal akibat serangan jantung di
tempat ia bekerja. Meskipun sang majikan tidak pernah
kembali lagi, selama bertahun-tahun anjing tersebut
tetap setia datang ke stasiun untuk menunggu
majikannya pulang. Ia tetap mengasihi majikannya
sekalipun sudah tidak merawatnya lagi. Anjing itu
bernama Hachiko. Kisahnya menginspirasi banyak

orang, sampai-sampai seorang senimanmendirikan
monumen yang menyerupainya di dekat stasiun
Shibuya, ceritanya pun juga diangkat menjadi novel
dan film.
Lebih dari seorang Ueno yang mengasihi Hachiko, kita
memiliki Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat. Kalau
Ueno hanya berbagi makanan dan ruangan saja dengan
Hachiko, Yesus sudah menyerahkan nyawa-Nya bagi
kita. Bahkan kebangkitan-Nya membuktikan Dia
berkuasa atas segalanya. Hari-hari ini, keadaan dunia
semakin tidak menentu. Semua orang sangat
membutuhkan mujizat dari Tuhan. Baik itu mujizat
kesembuhan, mujizat pemulihan keluarga sampai
mujizat keuangan. Namun, Tuhan tidak ingin kita
mengasihi-Nya karena mujizat yang Dia miliki. Tuhan
mau kita mengasihi-Nya dengan segenap hati, segenap
jiwa, segenap akal budi.
Sama seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus,
dan Salome yang terus mengasihi Yesussekalipun Dia
sudah mati dan mustahil membuat mujizat lagi,
hendaklah
kita
juga
demikian.
Bila
kita
melakukannya,maka sama seperti Maria dan yang
lainnya mengalami mujizat kebangkitan Yesus yang
membawa kelepasan besar, kita pun akan mengalami
hal yang sama. Kelepasan besar yang Tuhan berikan
akan memampukan kita melaksanakan mandat untuk
membebaskan bangsa kita.

RENUNGAN
Kasihilah Yesus karena PRIBADI-NYA, bukan hanya
karena MUJIZAT-NYA.
APLIKASI
1. Sebesar Apa Anda mengasihi Yesus?
2. Mengapa Anda harus mengasihi Yesus melebihi
mujizat-Nya?
3. Apa komitmen Anda dalam mengasih Yesus?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mati dan bangkit
untuk kami. Kami tahu, semua itu Engkau lakukan
karena Engkau punya rencana yang besar bagi bangsa
ini melalui hidup kami. Mulai saat ini, kami
berkomitmen mengasihiMu lebih sungguh lagi,
melebihi kerinduan kami dalam menantikan mujizatMu, supaya kami bisa mengalami kelepasan besar
dalam hidup kami dan menjadi terang di tengahtengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 1-2
1 Korintus 16

16 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PERTOLONGAN TUHAN YANG TERUS-MENERUS
BACAAN HARI INI
Mazmur 130:1-8
RHEMA HARI INI
Mazmur 130:7 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel!
Sebab pada TUHAN ada kasih setia, dan Ia banyak kali
mengadakan pembebasan.
Ada satu keluarga di suatu daerah.Keluarga ini terdiri
dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Keluarga ini adalah
keluarga yang sangat mengasihi Tuhan, bahkan ketika
di daerah tempat tinggalnya ada acara di hari Minggu,
keluarga ini lebih mengutamakan untuk datang
beribadah terlebih dahulu. Semua tetangganya
mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang rajin ke
gereja. Sekali waktu,mereka tertimpamusibah.Salah
satu anaknya didiagnosa sakit kanker darah. Dalam
kondisi anak sakit, dan pastinya membutuhkan biaya
yang besar, usaha sang ayah justru mengalami
penurunan omzet setiap harinya.
Keluarga ini pun mendengar beberapa komentar
negatif dari tetanggadan teman mereka.Mungkin

komentar-komentar ini juga sering kita dengar atau
bahkan kita sendiri pernah memikirkannya, “Padahal
rajin ke gereja, makin dekat dengan Tuhan, makin
mengasihi Tuhan, dan bahkan rajin melayani, tapi kok
persoalannya malah makin banyak?” Sang ayah pun
berkata kepada salah satu temannya, “Dekat dengan
Tuhan ada persoalan, tapi jauh dari Tuhan juga ada
persoalan. Bedanya, kalau dekat dengan Tuhan, selalu
ada pertolongan.”
Ya, benar. Dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada
persoalan. Dekat dengan Tuhan pun tetap ada
persoalan, tetapi, setiap kalinya, pertolongan-Nya yang
nyata akan selalu ada untuk kita. Hidup memang selalu
ada rintangan, ada beban, ada pergumulan, tetapi
Tuhan tidak pernah membiarkan kita menyelesaikan
semuanya sendirian. Tuhan sudah menyediakan
pertolongan, jawaban, jalan keluar bagi setiap
pergumulan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar
bagi kita, tangan-Nya selalu terulur untuk
menyelamatkan kita. Hari-hari ini kegelapan mungkin
menutupi hidup kita, tetapi percayalah, di momen
Paskah ini, Tuhan sudah menyediakan kelepasan lebih
besar dari yang pernah kita alami sebelumnya. Dia
bukan hanya akan melepaskan kita dari kegelapan,
tetapi memancarkan terang-Nya melalui kita, sehingga
kita dapat membebaskan orang-orang yang hidupnya
juga sedang dilingkupi kegelapan.(RD)

RENUNGAN
Tuhan TIDAK HANYA menyelamatkan kita sekali saja,
tetapi BERKALI-KALI.
APLIKASI
1. Renungkan kembali di hari-hari kemarin, apakah
yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda
selama Anda menghadapi berbagai pergumulan?
2. Mengapa Tuhan senantiasa rindu menolong dan
menyelamatkan kita berkali-kali?
3. Komitmen atau langkah-langkah apa yang akan
Anda ambil setelah membaca renungan hari ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Engkau
sebagai Tuhan kami. Sungguh kami sangat mengucap
syukur atas segala yang telah Engkau lakukan dalam
hidup kami. Kami dapat hidup sampai hari ini, semua
karena pertolongan dan anugerah-Mu dalam hidup
kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 3-5
2 Korintus 1

17 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KELEPASAN BESAR DARI BELENGGU BESAR
BACAAN HARI INI
Mazmur 107:1-16
RHEMA HARI INI
Mazmur 107:14 dibawa-Nya mereka keluar dari dalam
gelap dan kelam, dan diputuskan-Nya belenggubelenggu mereka.
Selama Perang Dunia II, kamp penjara Jepang di
Cabanatuan,
Filipina,
mengurung
ratusan
tawananperang dan masyarakat sipil berkebangsaan
Amerika dan Filipina. Kondisi didalam kamp sangat
memprihatinkan. Mereka bukan hanya disiksa, tetapi
juga menghadapi sakit-penyakit dan kekurangan gizi.
Ketika perang berlanjut, tentara Jepang mulai
mengeksekusi tahanan di kamp itu. Namun Angkatan
Darat AS menjalankan operasi penyelamatan yang
diyakini sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Dengan
bantuan gerilyawan Filipina, akhirnya tentara Amerika
berhasil mencapai 35 mil di belakang garis pertahanan
tentara Jepang. Lokasi tersebut dipenuhi dengan
pasukan musuh, tetapi mereka berhasil menyelinap ke
kamp pada 30 Januari 1945. Mereka membuat para

penjaga kewalahan sehingga bisa membawa tawanan
keluar dari kamp. Secara keseluruhan ada 500lebih
tahanan yang dibebaskan. Misi penyelamatan berani
tersebut kemudian dikenal dengan nama The Great
Raid.
Kita baru saja merayakan Paskah, tetapi mungkin hati
kita, jiwa kita, dan sukacita kita seperti sedang
dibelenggu. Kita mungkin terikat dengan ketakutan
akan wabah virus corona, kesehatan yang terganggu,
permasalahan rumah tangga yang meruncing, atau
kondisi keuangan yang sulit. Ketahuilah, Iblis ingin kita
tertawan, membuat ekonomi kita hancur, bahkan
hidup dalam ketakutan.Namun Tuhan ingin kita
merayakan Paskah dengan sukacita besar, Tuhan mau
kita hidup dengan kemenangan besar.
Membuat mujizat adalah spesialisasi Tuhan, dan segala
permasalahan yang kita hadapi saat ini sesungguhnya
adalah bahan baku dari mujizat. Sebab, tanpa semua
itu, mujizat tidak diperlukan dalam hidup kita. Hari ini
adalah kesempatan yang terbaik untuk melihat
kelepasan dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi
kita untuk mulai dikerjakan. Bagian kita adalah bangkit
dalam iman dan tindakan nyata kita, maka kesulitan
itu akan runtuh, ketakutan akan sirna, dan kegelapan
akan diubahkan menjadi terang. Yesaya 60 digenapi
dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita

kelepasaan yang lebih besar terjadi, banyak orang akan
turut dibebaskan dari kegelapan, dan nama Tuhan
dimuliakan.
RENUNGAN
Tidak ada satu pun BELENGGU yang MUSTAHIL untuk
Tuhan LEPASKAN.
APLIKASI
1. Belenggu apakah yang Anda rasakan hari-hari ini?
2. Mengapa Tuhan ingin melepaskan belenggu hidup
Anda?
3. Bagaimana Anda bisa bangkit dalam iman agar
belenggu Anda bisa dilepaskan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tak
pernah membiarkan kami sendiri dalam segala
permasalahan kami. Setiap kesulitan yang kami hadapi
adalah kesempatan untuk melihat kelepasan yang
lebih besar Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 6-7
2 Korintus 2

18 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
YANG TERTUTUP RAPAT AKAN TUHAN BUKA LEBARLEBAR
BACAAN HARI INI
Yosua 6:1-21
RHEMA HARI INI
Yosua 6:20 Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang
sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa itu
mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka
dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok
itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota,
masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota
itu.
Lockdown. Istilah ini sering kita dengar semenjak
wabah virus COVID-19 melanda seluruh dunia.
Lockdown bisa diartikan sebagai penguncian atau
karantina wilayah untuk mencegah perpindahan orang,
baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk
tujuan tertentu yang mendesak. China, Italia, Spanyol,
Malaysia, Filipina, dan India adalah beberapa negara
yang pernah memberlakukan lockdown untuk
mengurangi
penyebaran
COVID-19.
Sekolah,
perkantoran, transportasi umum, dan segala sarana

umum harus tutup. Semua warga negara hanya tinggal
di rumah dan tidak diperkenankan keluar rumah.
Yerikho pun pernah melakukan lockdown, yaitu
menutup rapat-rapat pintu gerbangnya, sehingga
bangsa Israel tidak bisa masuk (ay.1). Tidak seorang
pun diperbolehkan keluar atau masuk ke kota Yerikho.
Namun, karena mandat telah diberikan kepada Yosua
untuk mengambil alih Tanah Perjanjian, maka apa yang
coba ditutup oleh bangsa Yerikho, justru akhirnya
dibuka dan diruntuhkan oleh Tuhan. Dalam sekejap,
Yosua dan bangsa Israel maju, menyerang, merebut,
dan mengambil alih. Semuanya ini terjadi tidak lama
setelah Yosua dan orang Israel merayakan Paskah di
Gilgal di dekat Yerikho.
Bisa jadi sekarang kita juga mengalami “lockdown”atau
sedang berada dalam keadaan yang terkunci. Seolaholah jalan keluar menjauhi kita. Namun, Paskah kali ini
Tuhan Yesus membawakan kunci bagi kita semua. Dia
yang akan membukakan kunci bagi pintu-pintu
permasalahan kita yang telah tertutup rapat selama ini.
Tuhan Yesus membawakan kunci untuk memberikan
kesembuhan bagi sakit-penyakit dan jawaban bagi apa
pun permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus akan
membukakan lebar-lebar apa yang selama ini sudah
tertutup rapat. Musuh boleh mencoba untuk menutup
rapat-rapat, tetapi kalau tangan Tuhan sudah bekerja,

maka tidak ada yang bisa tetap menutupnya. Percaya
dan imanilah kelepasan yang besar akan terjadi dalam
hidup kita. (LEW)
RENUNGAN
Apa yang selama ini TERTUTUP RAPAT akan Tuhan
BUKAKAN LEBAR-LEBAR.
APLIKASI
1. Apakah ada hal yang seolah masih tertutup rapat
dalam hidup Anda? Ceritakan!
2. Mengapa kita harus mempercayai bahwa Tuhan
pasti akan membukakan jalan yang tertutup bagi
kita?
3. Apa yang Anda lakukan agar Tuhan bukakan lebarlebar apa yang tertutup rapat selama ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih jikalau masih ada hal-hal yang
saat ini masih tertutup rapat, seolah-olah tidak ada
jalan keluar. Kami percaya, Engkau pasti akan
membukakan jalan lebar-lebar dan kemenangan
Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 8-9
2 Korintus 3

19 APRIL 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
BUKAN KEMENANGAN BIASA
BACAAN HARI INI
Yesaya 60:8-14
RHEMA HARI INI
Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka
senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan
tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan
bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka
ikut digiring sebagai tawanan.
Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan
membinasakan. Namun, siapakah yang dapat
menggagalkan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup
kita? Itulah juga yang dialami oleh Petrus ketika ia ada
di dalam penjara menjelang paskah. Juga dialami oleh
Yesus sendiri di atas kayu salib. Baik Petrus maupun
Yesus sempat diizinkan Tuhan ada diposisi ‘sudah tidak
ada harapan’. Jelas ini pekerjaan iblis yang berusaha
dengan kuat menggagalkan pekerjaan Tuhan di atas
muka bumi ini. Untuk sesaat iblis mengira dirinya
menang, tetapi satu hal yang tidak disadari oleh iblis
adalah bahwa baik Petrus maupun Tuhan Yesus tetap
membawa janji kemenangan dari Bapa. Mereka juga

adalah PRIBADI-PRIBADI YANG TIDAK MENYERAH
APAPUN KONDISINYA. Kita semua tahu akhir dari kisah
mereka. KEBANGKITAN DAN KEMENANGAN BESAR!
Hal itu pulalah yang dialami oleh Yusuf. Ia harus
mengalami masa kegelapan demi kegelapan, bahkan
semakin tahun semakin gelap. Tidak ada kemajuan,
tidak ada progres. Seperti ada tembok yang
menghalangi semua janji Tuhan dalam hidupnya.
Namun, ketika waktunya tiba, Tuhan sendiri yang
membuka pintu baginya, sehingga tidak ada satupun
orang yang mampu menghalangi bahkan menutupnya.
Kelepasan, pembebasan, pembelaan, bahkan kekayaan
bangsa-bangsa ia terima dan nama Tuhan
dipermuliakan melalui hidupnya.
Sama seperti itulah yang akan terjadi dalam hidup
Anda. Paskah adalah bukti bahwa janji Tuhan ya dan
amin. Memang ada kematian, tetapi justru melalui
kematian dan keadaan yang tidak ada harapan itulah
terang Tuhan semakinmemancar. Tidak hanya satu
kemenangan, tidak hanya kemenangan biasa, TETAPI
RENTETAN KEMENANGAN BESAR,dan Anda akan
mengalami kelepasan yang lebih besar, sampai semua
orang mengakui bahwa itu adalah perbuatan Tuhan
yang besar. Saat itulah Anda akan semakin melihat
Yesaya60 digenapi dan nama Tuhan akan semakin
dipermuliakan. Haleluya!

RENUNGAN
Rentetan KEMENANGAN BESAR akan
DINYATAKAN setelah momen PASKAH ini.

segera

APLIKASI
1. Dalam hal apakah Anda merasakan masih ada
dalam kegelapan dan Anda belum melihat ada
kemenangan di sana?
2. Janji Tuhan apakah yang Anda pegang sampai saat
ini meskipun Anda belum melihat hasilnya?
3. Sejauh manakah Anda percaya bahwa akan ada
kemenangan setelah paskah ini dalam setiap aspek
hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa. Terima kasih atas momen paskah yang sudah
kami lalui. Terimakasih atas kematian dan
KEBANGKITANMU YANG MEMBAWA KEMENANGAN
BESAR bagi kami. Kami percaya ada kuasa yang besar
di dalam momen paskah ini dan kami mau hidup di
dalamnya, sehingga mata kami melihat kemenangankemenangan terjadi dalam hidup kami dan Yesaya 60
digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 10-12
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