


27 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KEMENANGAN TIDAK MASUK AKAL DI TAHUN 

KEMULIAAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:10-17 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, Aku 
mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 
bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di 
seluruh bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, 
yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat 
perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan 
dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 
 
Pertama kali mendengar visi selamatkan satu juta jiwa 
dari Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta 
Obaja, tentu banyak yang menanggapi dengan 
keraguan. Ada pula yang tertawa karena menganggap 
visi tersebut terlalu tidak masuk akal. Bagaimana 
mungkin satu juta jiwa, penduduk kota Solo saja tidak 
sampai satu juta banyaknya. Namun seiring waktu, 
Tuhan mulai bukakan dan memberi hikmat untuk 
membuat stasiun radio dan televisi. Gereja-gereja lokal 



pun mulai dibuka di kota-kota lain, dan kini, dengan 
semakin majunya teknologi media, pertumbuhan dan 
percepatan gereja tidak terbendung lagi.  
 
Bukan saja menjangkau sampai pelosok negeri 
Indonesia, tetapi pelayanan Keluarga Allah bisa sampai 
ke bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Apa yang 
tadinya tampak tidak masuk akal, saat kuasa Tuhan 
dinyatakan, menjadi sangat masuk akal. Bahkan 
pandemi yang tadinya kelihatan sebagai tembok 
penghalang, kini justru menjadi momen kembalinya 
jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semua ini terjadi karena 
gereja dan kita semua berjalan bersama Tuhan, 
melangkah sesuai petunjuk dan taat pada komando 
yang diberikan oleh Panglima Besar kita.  
 
Saat ini, jika ada di antara kita yang sedang dalam 
keraguan dan kecemasan akan masa depan, ingatlah 
bahwa Tuhan telah memberikan janji pemeliharaan-
Nya. Bahkan Dia ingin melakukan hal yang sungguh-
sungguh dahsyat di tengah- tengah kita. Selama kita 
berjalan bersama Tuhan, di tahun kemuliaan-Nya ini, 
kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan 
serta mujiat yang tidak masuk akal. Terus pegang janji 
Tuhan, teguhkan iman kita dan berjalan dalam 
tuntunan Roh Kudus. Jangan biarkan apa yang tampak 
di mata kita menggoyahkan iman kita, sebab Tuhan 
yang bersama kita adalah jaminan kemenangan. (PF) 



RENUNGAN 
KEMENANGAN YANG TIDAK MASUK AKAL akan kita 
alami bersama Tuhan di TAHUN KEMULIAAN-NYA ini.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mempunyai suatu pengharapan yang 

tampaknya tidak masuk akal bagi Anda saat ini?  
2. Apakah janji Tuhan kepada Anda dan apakah Anda 

mempercayainya? Mengapa? 
3. Bagaimana cara Anda untuk terus memegang janji 

Tuhan sampai sungguh-sungguh terjadi dalam 
hidup Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang selalu 
menepati janji. Firman-Mu ya dan amin. Pegang erat 

tangan kami, ya Tuhan, kami mau berjalan dalam 
setiap musim kehidupan kami bersama-sama dengan 
Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 1-3 

2 Korintus 11:16-33 

 



28 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SATU JUTA JIWA BUKANLAH SESUATU YANG 

MUSTAHIL 
 

BACAAN HARI INI 
Matius 19:16-26 
 

RHEMA HARI INI 
Matius 19:26 Yesus memandang mereka dan berkata: 
"Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah 
segala sesuatu mungkin." 
 

Mengubah hutan menjadi sebuah kota? Membangun 
gedung gereja seluas tiga kali tiga kilometer persegi, 
yang dihadiri jemaatjutaan sampai belasan juta jiwa? 
Mustahil! Ya, untuk beberapa puluh tahun yang lalu, 
rasanya memang tidak masuk akal. Namun nyatanya, 
gereja tersebut, yang dulunya dianggap mustahil untuk 
bisa diwujudkan, kini telah berdiri dengan ajaibnya di 
sebuah negara bagian di Africa, yaitu Nigeria. Gereja 
tersebut bahkan telah menjadi berkat, dan 
menginspirasi banyak gereja di dunia. Bagi manusia, 
hal ini memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala 
sesuatu mungkin (Mat. 19:26). 
 

Pastor Obaja beberapa tahun yang lalu menangkap visi 
dari Tuhan. Melalui Keluarga Allah, satu juta jiwa akan 
diselamatkan bagi Tuhan. Saat pertama mendengar visi 



tersebut, mungkin banyak yang bertanya, "Apa bisa 
gedung gereja di Solo menampung orang sebanyak 
itu?" Namun ternyata rencana Tuhan jauh melebihi 
yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Beberapa 
waktu kemudian, Tuhan mulai menyatakan kuasa-Nya. 
Gereja mulai melebarkan sayap ke berbagai kota di 
Indonesia, sehingga jumlah jemaat bertumbuh secara 
pesat beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2020, 
Tuhan mulai kembali bekerja. Kini melalui media 
online, Tuhan mulai membawa gerejanya untuk 
ekspansi ke bangsa-bangsa.  
 

Jika kita mau melihat mujizat yang tidak masuk akal 
terjadi di hidup kita, libatkan Tuhan dalam segala laku 
kita. Visi  menyelamatkan satu juta jiwa bukanlah 
perkara yang mustahil bila dikerjakan bersama Tuhan. 
Itulah rahasia kemenangan Yosua, sehingga tiga puluh 
satu raja beserta negeri mereka berhasil ditaklukkan. 
Kalau Yosua bisa mengalahkan jutaan pasukan,maka 
kita juga bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan 
jutaan jiwa. Beberapa minggu yang lalu, Tuhan sudah 
memberi mandat kepada gereja kita untuk 
membebaskan bangsa kita dari kegelapan kepada 
terang-Nya yang ajaib. Hari ini, mari bangkit dan 
bergeraklah bersama Dia.Mujizat yang tidak masuk 
akal pasti terjadi.Menyelamatkan dan mengambil alih 
tiga puluh empat provinsi di Indonesia bagi Yesus 
bukanlah perkara yang mustahil. 
 



RENUNGAN 
Visi menyelamatkan SATU JUTA JIWABUKANLAH 
SESUATU YANG MUSTAHIL bila dikerjakan bersama 
Tuhan.  
 

APLIKASI 
1. Percayakah bahwa Anda bisa dipakai Tuhan 

memenangkan banyak jiwa, bahkan satu juta jiwa 
bagi Tuhan? Jelaskan alasan Anda! 

2. Apa yang terjadi jika Anda mengerjakan mandat 
yang Tuhan beri seorang diri? 

3. Apa yang harus Anda lakukan agar Anda dapat 
menggenapi Visi yang telah Tuhan tetapkan atas 
bangsa Indonesia? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas visi satu juta jiwa yang 

Engkau percayakan pada kami. Kami percaya, kami 
pasti bisa mencapai dan menggenapi visi yang Tuhan 

tetapkan, karena Engkau bersama kami, sehingga 
segala sesuatu yang mustahil bagi kami, menjadi tidak 

mustahil. Kami mau bangkit untuk mengerjakan 
mandat yang Engkau percayakan. Ini hidup kami, 

pakailah sesuai kehendak dan rencana-Mu.Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 4-6; 

2 Kor 12 



29 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
IMAN ATAS MUJIZAT YANG TAK MASUK AKAL 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 77:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 77:14 Engkaulah Allah yang melakukan 
keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di 
antara bangsa-bangsa. 
 
Beberapa waktu lalu, ada seorang wanita yang bersaksi 
bahwa ia baru saja di-PHK. Padahal ia masih memiliki 
kredit rumah yang seharusnya baru bisa ia lunasi dalam 
lima belas tahun ke depan. Ia pun bergumul hebat, 
tetapi kemudian ia bangkit dan mengimani kalau Tuhan 
sudah lunaskan semua hutangnya. Benar saja, dengan 
cara-Nya yang ajaib, wanita itu justru mendapatkan 
tunjangan dan bonus-bonus yang sangat banyak 
jumlahnya, sampai-sampai ia tidak hanya bisa melunasi 
seluruh kredit rumahnya, tetapi juga masih memiliki 
uang sisa di tabungannya. 
 
Tidak kalah mengherankan, sebuah kesaksian lain 
datang dari seorang wanita yang dinyatakan hamil, 
padahal kedua saluran telurnya sudah diambil. 



Sekalipun dokter memvonis bahwa ia tidak mungkin 
bisa hamil lagi, tetapi ibu itu menolak untuk 
mempercayai perkataan dokter. Sebaliknya, ia memilih 
untuk mempercayai firman Allah yang hidup. Ya, apa 
yang dialami ibu itu adalah bukti nyata bahwa 
semuanya mungkin bagi Tuhan, karena memang 
sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil 
apabila kita percaya. 
 
Apa yang terlihat muluk-muluk di mata manusia, dan 
bahkan sukar dipercayai bisa menjadi kenyataan. 
Semuanya itu bisa terjadi dan bahkan sudah terjadi. 
Kunci kemenangannya hanya satu, yaitu iman. Iman 
adalah bukti bahwa kita percaya kepada Allah yang 
melakukan keajaiban dan bahwa Dia sanggup 
menyatakan kuasa-Nya di antara bangsa-bangsa. Iman 
seperti inilah yang menggerakkan hati Tuhan dan 
membuat-Nya mengulurkan tangan-Nya. Maka dari itu, 
milikilah iman bahwa saat ini Tuhan sedang 
mengerjakan perkara-perkara besar yang tidak masuk 
akal di tengah-tengah kita. Ketika kita mempercayai 
dengan iman bahwa kita sudah menerima mujizat yang 
tidak masuk akal itu, maka kita akan benar-benar 
mengalaminya. 
 
RENUNGAN 
Miliki IMAN bahwa Tuhan SEDANG MENGERJAKAN 
mujizat yang tidak masuk akal DI TENGAH KITA.  



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mempunyai iman bahwa Tuhan 

sedang mengerjakan mujizat-Nya bagi Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa dibutuhkan iman untuk 

mujizat tersebut dapat terjadi? 
3. Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk 

bangkit dalam iman? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu apa yang tidak mungkin bagi kami 

itu sangat mungkin bagi-Mu. Kami mau belajar bangkit 
dalam iman. Kami mau mengesampingkan segala 

kenyataan yang ada dan memilih untuk fokus pada 
firman-Mu saja yang hidup. Maka kami percaya, 

mujizat yang tidak masuk akal itu terjadi dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Pengkhotbah 7-9 
2 Korintus 13 



30 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SYARAT MELIHAT PENGGENAPAN MANDAT 

MEMBEBASKAN BANGSA 
 

BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 5:1-15 
 

RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 
 

Tim sepak bola Perancis sukses menjadi juara dunia 
2018. Mereka memiliki seorang pemain penyerang 
bernama Olivier Giroud. Sebagai pemain penyerang, 
tugas utama Giroud adalah menyarangkan gol di 
gawang lawan. Namun kenyataannya, selama 
pertandingan piala dunia 2018, Giroud tidak pernah 
sekali pun mencetak gol. Justru yang mencetak gol 
adalah pemain tengah atau malahan pemain bertahan. 
Lepas dari apakah ia sedang bermain buruk saat itu, 
atau sedang tidak beruntung, satu hal yang pasti, tim 
Giroud tetaplah juaranya. Bisa jadi pemain lawan 
menganggap Giroud terlalu berbahaya, sehingga 
semua berusaha menghalanginya, dan itu membuat 
pemain lain bebas menyarangkan gol. Misi 
memenangkan piala dunia menjadi berhasil karena tim 



sepak bola Perancis bangkit bersama-sama 
menyatukan langkah untuk menang. 
 

Saat bangsa Israel, dalam kepemimpinan Yosua, 
menerima mandat untuk mengambil alih Tanah 
Perjanjian, mereka diperhadapkan dengan tembok 
Yerikho. Tembok pertahanan terkuat di zaman itu. 
Saking tebalnya, di tembok itu bisa dibangun rumah-
rumah. Meruntuhkan tembok Yerikho adalah misi yang 
mustahil, tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya, 
tembok itu runtuh dalam sesaat. Bukan karena 
dilempari batu besar, tetapi karena iman. Iman Yosua, 
iman tentara Israel, dan juga iman seluruh bangsa 
Israel. Iman mereka bangkit bersama-sama dengan 
satu misi yang sama, menaklukkan Yerikho.  
 

Saat ini, mandat dari Tuhan sudah disampaikan kepada 
kita. Kita punya misi membebaskan bangsa kita. Ini misi 
yang besar, sulit, bahkan tidak masuk akal. Namun 
tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Bagian kita 
adalah bangkit bersama-sama dalam Iman. Iman 
gembala sidang, iman hamba-hamba Tuhan, dan juga 
iman dari seluruh jemaat Tuhan. Percayalah, tembok 
ketidakmungkinan akan runtuh, tembok kemustahilan 
hancur, penghulu di udara dikalahkan, jiwa-jiwa akan 
datang kepada Tuhan, orang-orang paling keras 
sekalipun akan dijamah Tuhan dan mengaku Yesus 
adalah Tuhan. Bencana akan diubah menjadi berkat, 



dan mandat dari Tuhan untuk membebaskan bangsa 
itu digenapi. 
 

RENUNGAN 
Hanya jika kita BANGKIT BERSAMA-SAMA dalam 
IMAN, kita akan melihat MANDAT DARI TUHAN untuk 
membebaskan bangsa TERGENAPI.  
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda bangkit bersama-sama dalam iman 

dalam hal menjalankan mandat untuk 
membebaskan bangsa kita?  

2. Mengapa kita perlu bangkit bersama-sama dalam 
iman? 

3. Bagaimana Anda bisa bangkit bersama-sama dalam 
iman dengan saudara-saudara seiman Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah 
Tuhan kami. Karena Engkau kami bisa memperoleh 

kepastian, bahwa kemenangan ada di pihak kami. Apa 
pun penghalang yang menghadang kami saat ini, kami 

ingin bangkit dalam iman, bangkit bersama-sama 
dengan saudara seiman kami, untuk menjadi terang 
dan membebaskan bangsa kami dari segala bentuk 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 10-12 

Galatia 1 



01 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEBERADAAN ROH KUDUS DALAM SEJARAH ALKITAB 

 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 63:11-15 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 63:11 Lalu teringatlah mereka kepada zaman 
dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu: Di manakah 
Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-
sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di 
manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati 
mereka; 
 

Sebagai orang Kristen, kita menyembah Allah yang 
Tritunggal: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh 
Kudus. Ketiganya adalah Esa atau satu adanya. Allah 
Bapa banyak terlihat peran-Nya di Perjanjian Lama, 
sedangkan Allah Anak dan Allah Roh Kudus banyak 
terlihat peran-Nya di Perjanjian Baru. Meskipun 
demikian, sebenarnya Yesus dan Roh Kudus juga 
beberapa kali muncul di Perjanjian Lama. Roh Kudus 
sebenarnya sudah ada sebelum dunia ada dan segala 
isinya tercipta (Kej. 1:1-2). Sama seperti dari semula 
Allah Bapa ada dan menciptakan alam semesta, 
demikian pula Yesus dan Roh Kudus. 
 
 



 
 
Pada masa para rasul, Roh Kudus terlihat banyak 
melakukan manifestasi kuasa-Nya. Karya Roh Kudus 
yang begitu besar kala itu adalah hari Pentakosta, saat 
Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Namun, 
ternyata pada masa Perjanjian Lama, Tuhan juga sudah 
menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati bangsa Israel. 
Betapa luar biasa peranan Roh Kudus dalam perjalanan 
bangsa Israel keluar dari Mesir. Roh Kuduslah angin 
yang membelah lautan yang mereka seberangi. Roh 
Kuduslah yang turun sebagai tiang awan dan tiang api 
untuk menuntun mereka. Roh Kudus jugalah yang 
menyertai Yosua, sehingga ia bisa mengalami rentetan 
kemenangan yang begitu luar biasa dan mujizat-
mujizat tidak masuk akal.  
 
Seperti Yosua, Tuhan juga yang akan membuat kita 
mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, penuhilah 
hidup kita dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa 
membebaskan bangsa kita dari gelap pada terang-Nya 
yang ajaib. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan 
dibuat-Nya mengalami mujizat yang tak masuk akal, 
mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, 
dan mandat membebaskan bangsa bukanlah perkara 
mustahil lagi untuk kita jalankan. (LEW) 
 
 



 
 
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS bukan hanya ada di masa Perjanjian Baru, 
Dia SUDAH ADA sejak zaman PERJANJIAN LAMA. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Roh Kudus 

sudah ada sejak Perjanjian Lama? Apakah buktinya? 
2. Sudahkah hidup Anda dipenuhi dengan Roh Kudus? 

Jika sudah atau belum, mengapa? 
3. Apakah peran Roh Kudus dalam hidup Anda saat 

ini? Sebutkan! 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah 

Tritunggal yang sama baik dahulu dan sekarang. Kami 
percaya Roh Kudus-Mu akan memenuhi kami saat ini 
seperti pada zaman Perjanjian Lama. Bawalah kami 

untuk mengalami mujizat-mujizat tak masuk akal dan 
perkara-perkara dahsyat, sehingga terang-Mu menjadi 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kidung Agung 1-3 
Galatia 2 



02 MEI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BAYAR HARGA MENDATANGKAN KUASA YANG LEBIH 
BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 50:4-5 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 50:4 Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku 
lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku 
dapat memberi semangat baru kepada orang yang 
letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku 
untuk mendengar seperti seorang murid. 
 
Saat Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan besar-
besaran. Murid-murid yang awalnya ada dalam 
tekanan dan seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa 
setelah Yesus naik ke Sorga, tiba-tiba berubah. Terang 
Tuhan tiba-tiba begitu nyata dalam diri mereka. Tiba-
tiba ada keberanian dan kebangkitan yang luar biasa 
sehingga banyak orang dari bangsa-bangsa lain pun 
datang kepada terang itu (Kis. 2:8-11). Ya, ada 
pembalikan keadaan, ada roh yang mengalami 
breakthrough, ada kebangkitan, dan yang 
terutama,ada pertobatan jiwa besar-besaran 
terjadi!Namun apakah terobosan itu datang begitu 
saja? Tentu tidak.  



Setelah Yesus naik ke surga, mereka sepakat untuk 
berkumpul dan berdoa menanti-nantikan janji Tuhan. 
Tentu itu bukan hal yang mudah. Karena diluar sana, 
ada banyak orang yang mencela, bahkan 
mengintimidasi mereka. Jelas iblis pun turut campur 
supaya mereka gagal mengamalkan penggenapan janji 
Tuhan. Buktinya, dari 500 orang lebih yang dijumpai 
Yesus setelah kebangkitan-Nya (1 Kor. 15:6), hanya 120 
orang saja yang MAU TAAT DENGAN INSTRUKSI TUHAN 
UNTUK TIDAK KEMANA-MANA SAMPAI JANJI ITU 
DIGENAPI. Ketika Roh Kudus benar-benar dicurahkan, 
hanya merekalah yang bisa mengalami dan menerima 
penggenapan janji Bapa.  
 
Begitu jugalah yang akan terjadi dalam hidup kita jika 
kita mau membayar harganya.Harus ada hati yang haus 
dan lapar akan Tuhan; harus ada hati yang memiliki 
kerinduan untuk setia membangun mezbah Pondok 
Daud bagi-Nya;harus ada ketaatan untuk melakukan 
instruksi Tuhan. Harus ada perjuangan untuk melekat 
semakin erat dengan-Nya, berdoa dan berpuasa. 
Karena semakin kita mau membayar harganya, 
semakin kita akan siap menerima janji itu, dan kita bisa 
melakukan perkara-perkara besar serta mengalami 
mujizat tak masuk akal bersama Tuhan. Sehingga 
dengan pengurapan-Nya, kita bisa menjalankan 
mandat untuk membebaskan bangsa kita 
 



RENUNGAN 
Kita TIDAK DENGAN TIBA-TIBA dipenuhi oleh Roh 
Kudus, melainkan ADA HARGA yang harus KITA 
BAYAR. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang sudah Anda lakukan selama ini untuk 

membangun kedekatan dengan Tuhan? 
2. Hal apakah yang belum anda lakukan atau Anda 

bisa tingkatkan lebih lagi supaya roh Anda semakin 
mendekat dengan Tuhan? 

3. Kendala apa yang Anda miliki untuk meng-upgrade 
usaha Anda itu dan bagaimana Anda 
mengatasinya? Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terimakasih atas semua janji yang 
Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami rindu untuk 

masuk dalam penggenapan janji Itu. Berikan kami 
kekuatan untuk bisa terus membangun roh kami, 

membayar harganya, supaya roh-Mu dapat semakin 
menguasai hidup kami dan perbuatan-Mu yang besar 

semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kidung Agung 4-5 
Galatia 3 



03 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MOMEN TEPAT MENERIMA PENGURAPAN ROH 

KUDUS 
 

BACAAN HARI INI 
Kisah Rasul-Rasul 4:1-31 
 

RHEMA HARI INI 
Kisah Rasul-Rasul 4:31 Dan ketika mereka sedang 
berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan 
mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka 
memberitakan firman Allah dengan berani. 
 

Pada ayat rhema hari ini, diceritakan tentang momen 
saat Petrus dan para rasul yang lain tengah berdoa. 
Ketika itu tiba-tiba saja terjadi goncangan di tempat 
mereka berkumpul, dan seketika itu juga mereka 
dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal yang sangat 
menakjubkan pun terjadi. Ada perubahan yang 
dramatis dalam tingkat keberanian, terutama 
keberanian dalam memberitakan Injil.  
 

Sedangkan kita semua tahu sejarah murid-murid Tuhan 
Yesus yang terkadang masih diselimuti rasa ketakutan, 
malu, kecewa, bahkan memilih menyangkal Yesus 
ketika orang-orang menanyai identitasnya sebagai 
murid Tuhan Yesus. Namun, mereka diubahkan 
seketika itu juga ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. 



Mereka menjadi pengkhotbah yang berani dan tidak 
kenal takut. Mereka berani menghadapi orang-orang 
yang sebelumnya dengan frontal menolak Tuhan 
Yesus.  
 

Seperti halnya Petrus dan para Rasul, tanpa Roh Kudus, 
kita pun tidak akan pernah memiliki keberanian untuk 
bangkit menyelamatkan jiwa-jiwa, melangkah dengan 
berani untuk melakukan mujizat, dan menceritakan 
kebesaran Tuhan. Justru yang terjadi adalah kita akan 
menjadi orang yang mudah ketakutan, kecewa, dan 
mudah menyerah. Oleh karena itu, kita sangat perlu 
pengurapan Roh Kudus. Jika kita rindu untuk ikut ambil 
bagian dalam momen kegerakan Tuhan saat ini untuk 
membebaskan bangsa-bangsa, maka kita sangat perlu 
pengurapan Roh Kudus. Tidak secara kebetulan, gereja 
kita selalu mengadakan Doa Puasa Raya setiap 
tahunnya. Gunakan saat-saat ini untuk mendekat 
kepada Tuhan dan menanti-nantikan-Nya. Ya, inilah 
momen yang tepat untuk kita bisa diisi penuh dengan 
pengurapan Roh Kudus. Pakai momen ini untuk 
menerima pengurapan-Nya dan bangkitlah menjadi 
pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani. (Rdf) 
 

RENUNGAN 
MOMEN DOA PUASA RAYA adalah KESEMPATAN 
untuk kita bisa DIISI PENUH dengan PENGURAPAN 
ROH KUDUS. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda tekun mengikuti Doa Puasa Raya 

tahun ini? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, apakah pentingnya pengurapan Roh 

Kudus bagi hidup kita? Apakah ada perbedaan 
dalam hidup Anda sebelum dan sesudah menerima 
pengurapan Roh Kudus? 

3. Bagaimana Anda bisa lebih komit lagi mendekat 
kepada Tuhan melalui doa puasa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur 
untuk kasih-Mu. Kami juga sangat berterima kasih 
untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami. 
Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, 
sehingga kami memiliki keberanian dan kekuatan 

untuk melangkah menjadi saksi-Mu dan memberitakan 
Injil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kidung Agung 6-8 

Galatia 4 
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