


20 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
RAHASIA KEHIDUPAN ROH YANG SOLID 

 
BACAAN HARI INI 
Daniel 6:1-28 
 
RHEMA HARI INI 
Daniel 6:11 Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah 
itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar 
atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah 
Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta 
memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 
 
Sudah sejak lahir David menyandang predikat sebagai 
orang Kristen. Namun selama lebih dari dua dekade ia 
hanya menjadi Kristen KTP saja. Sampai suatu hari di 
tahun 2018, ia tergerak untuk mengikuti Unlimited 
Conference dan hidupnya pun diubahkan. Tiba-tiba saja 
David memiliki hati yang sangat haus akan Tuhan. Ia 
merasakan yang namanya cinta mula-mula kepada 
Tuhan. Sampai-sampai, dalam sehari bisa berkali-kali ia 
membaca Alkitab. Tidak hanya sampai disitu saja, David 
pun bisa meluangkan waktunya untuk berdoa dan saat 
teduh beberapa kali, bahkan juga mendengarkan 
kotbah-kotbah. Semua itu tidak seperti suatu beban 
atau paksaan baginya, malahan ia merasa rindu untuk 



terus mendekat kepada Tuhan lagi dan lagi sampai 
dirinya sendiri pun terheran-heran 
 
Seiring waktu, kepekaan roh David terus terbangun 
sehingga menjadi sangat kuat. Beberapa kali ia dapat 
mendengar suara Tuhan dengan begitu jelas. Ketika 
sedang mengalami pergumulan, hal itu tidak 
membuatnya lesu, justru malah sangat mudah baginya 
melalui semua permasalahan. Suatu saat ia 
menceritakan semua pengalamannya kepada istrinya, 
dan rupa-rupanya selama ini istrinyalah yang tanpa 
henti mendoakan David dengan sungguh-sungguh, 
sehingga pada akhirnya ia boleh mengalami sebuah 
terobosan rohani yang luar biasa. 
 
Di balik kehidupan rohani yang solid, pasti ada sebuah 
rahasia yang tersimpan, yaitu doa yang sungguh-
sungguh. Bahkan melalui kesaksian di atas, doa yang 
sungguh-sungguh tidak hanya membuat kita sendiri 
memiliki kehidupan roh yang kuat, melainkan orang 
yang kita doakan pun juga dapat mengalami sebuah 
terobosan rohani, sehingga ia pun dapat memiliki 
kehidupan roh yang solid. Ya, memang sungguh ajaib 
kuasa dalam berdoa. Doa dapat mengubahkan sebuah 
kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. 
Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa, berdoalah 
dengan sungguh-sungguh dan tanpa putus, sampai 
kehidupan roh yang solid benar-benar terbangun. 



 
RENUNGAN 
Satu RAHASIA kehidupan roh yang solid adalah DOA 
YANG SUNGGUH-SUNGGUH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kehidupan roh yang solid? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, apakah pentingnya memiliki 

kehidupan roh yang solid? 
3. Coba renungkan dan tuliskanlah, apa saja yang dapat 

Anda lakukan untuk bisa memiliki kehidupan roh 
yang solid!?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami belum 
memiliki kehidupan rohani yang solid. Terima kasih 
atas firman-Mu yang telah menyadarkan kami. Kini 

kami telah mengerti betapa dahsyatnya kuasa dari doa 
yang sungguh-sungguh, dan kami pun mau memiliki 

komitmen untuk memulai membangun kehidupan doa 
kami kembali, hingga kami boleh mengalami sebuah 
terobosan rohani yang terjadi dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 9-11 

Wahyu 3 



21 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT YANG BERBOBOT 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:10-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:13-14 dan apa juga yang kamu minta 
dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa 
dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta 
sesuatu kepada-Ku dalam Nama-Ku, Aku akan 
melakukannya.” 
 
Dunia kita saat ini adalah dunia yang semakin gelap 
dan menakutkan. Di mana-mana kita mendengar berita 
kejahatan, bencana, dan kesukaran. Di banyak tempat 
kita pun menjumpai kesulitan dan penderitaan. Dalam 
situasi yang demikian, acap kali kekuatan dan 
kemampuan kita tampak sangat tidak sebanding 
dengan semua yang harus kita hadapi. Akan tetapi, 
persoalan apa pun yang sedang kita alami saat ini, 
janganlah coba mengatasinya dengan kekuatan sendiri. 
Bagaimanapun, kita punya Tuhan yang besar yang 
sanggup melakukan segala perkara. Tidak secara 
kebetulan rhema hari ini mengingatkan kepada kita 
tentang janji Tuhan, bahwa apa juga yang kita minta 



dalam nama Tuhan, maka Dia akan melakukannya. 
Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan berdoa.  
 
Satu hal perlu kita sadari, Tuhan rindu setiap kita 
memiliki kehidupan doa yang berbobot, bukan 
kehidupan doa yang asal-asalan. Doa adalah 
kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita 
dapat berbicara dengan-Nya dan belajar untuk 
menyerahkan segala perkara kita ke dalam tangan-Nya 
yang dapat melampaui segala kemustahilan. 
Kehidupan doa yang konsisten dan berbobot akan 
memberikan kita kuasa untuk menaklukan segala 
sesuatu. Karena dalam menjalani kehidupan yang tak 
pernah lepas dari masalah ini, tidak bisa hanya dengan 
sekedar mengeluh terus-menerus tentang keadaan 
yang sedang kita alami. Namun kita perlu membangun 
kehidupan doa yang penuh iman untuk mendapatkan 
mujizat Tuhan.   
 
Percayalah, di saat masalah demi masalah datang 
menimpa kita, Dia yang menjadi Sumber dari segala 
akal dan pikiran akan menerangi hati kita serta 
memberikan petunjuk atas apa yang harus kita 
lakukan. Jalani dengan iman percaya, maka kita akan 
melihat tangan Tuhan menyertai kita dan memberikan 
kekuatan. Tuhan pertama-tama akan mengubahkan 
kita dari pribadi yang biasa-biasa saja menjadi luar 



biasa dan akhirnya akan menyatakan mujizat-Nya yang 
berbobot kepada kita.  
 
RENUNGAN 
Untuk mengalami MUJIZAT YANG BERBOBOT, milikilah 
kehidupan DOA YANG BERBOBOT. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa pengertian dari memiliki 
kehidupan doa yang berbobot? 

2. Bagaimana kehidupan doa Anda selama ini?  
3. Komitmen apa yang Anda ambil setelah membaca 

renungan hari ini untuk dapat mengalami mujizat 
yang berbobot? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu 
dalam kehidupan kami. Setiap hari kami mengalami 
penyertaan dan mujizat-Mu. Kami rindu untuk terus 

dapat membangun hubungan dengan Engkau melalui 
kehidupan doa kami. Ajar kami Roh Kudus sehingga 

selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau. 
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 12-14 

Wahyu 4 



22 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BANGKIT DALAM DOA YANG TIDAK BIASA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:23-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para 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. 
 
Setelah peristiwa Pentakosta pertama, terjadi 
kebangkitan dan kegerakan yang sangat dahsyat di 
Yerusalem. Namun tidak hanya itu, tekanan bahkan 
ancaman dari pihak orang yang tidak percaya juga 
semakin gencar dialami oleh jemaat mula-mula. Iman 
mereka bisa gugur kapan saja. Namun yang luar biasa, 
Alkitab mencatat, mereka memiliki kehidupan doa yang 
tidak biasa. Di tengah situasi itu, mereka bangkit dalam 
doa. Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka 
berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh 
Kudus.  
 
Jelas doa mereka bukanlah doa yang main-main, bukan 
juga doa yang biasa-biasa saja, akan tetapi doa dengan 



kekuatan penuh, bergairah, dan berapi-api, sampai 
menarik kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. 
Setelah mereka selesai berdoa, ada perubahan besar 
yang terjadi. Mereka bangkit dan dengan penuh 
keberanian memberitakan firman Tuhan dan 
melakukan berbagai mujizat, sehingga semua itu bisa 
mejadi kesaksian bagi banyak orang. Sungguh kuasa doa 
yang membawa kemenangan. 
 
Dengan cara yang berbeda dengan jemaat mula-mula, 
saat ini kita pun mungkin sedang mengalami tekanan 
dan tantangan hebat. Namun dari mereka, kita bisa 
belajar bagaimana mereka bisa memenangkan 
peperangan mereka, yaitu dengan doa yang tidak biasa. 
Doa yang penuh dengan gairah kecintaan kepada Bapa 
di sorga, serta semangat untuk bangkit dan berapi-api 
untuk menang. Ya, jika kita mau menang atas semua 
situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita juga 
butuh doa yang seperti itu, bukan doa yang biasa.  
Percayalah, jika kita mau sungguh-sungguh bangkit 
dalam doa yang tidak biasa, maka doa kita akan menarik 
kuasa Tuhan, sehingga kita diubahkan dan dimampukan 
keluar sebagai pemenang dalam perkara-perkara luar 
biasa. Haleluya!   
 
RENUNGAN 
Berdolah dengan PENUH SEMANGAT, BERGAIRAH, dan 
BERAPI-API. 



 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apakah doa Anda selama ini sudah 
cukup bersemangat, bergairah dan berapi-api? 

2. Sudahkah Anda merasakan adanya perubahan 
dalam hidup Anda ketika Anda berdoa? 

3. Masih bisakah Anda meningkatkan level doa Anda 
menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah dan 
lebih berapi-api? Apa yang akan Anda dapatkan jika 
Anda mempu melakukannya? Tuliskan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang 
mendengar doa kami. Kami percaya Engkau dekat dan 
selalu mendengar doa-doa kami. Mampukan kami ya 

Tuhan, supaya kami bangkit lebih lagi dalam doa kami 
kepada-Mu supaya kuasa-Mu nyata atas doa-doa kami 
dan kemenangan sungguh menjadi milik kami. Dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yoel 

Wahyu 5 

 



23 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUASA DOA YANG MENGUBAHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:16-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:20 Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh 
lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, 
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 
kita, 
 
Pada hari Kamis sebelum Natal, seorang wanita datang 
ke toko bahan makanan dan meminta bantuan untuk 
sekedar bisa memasak. Si pemilik toko bertanya berapa 
uang yang dimilikinya. Wanita itu menjawab, "Suami 
saya tewas dalam perang. Saya tidak punya apa-apa 
lagi untuk diberikan kecuali sebuah doa." Mendengar 
itu, si pemilik toko berkata dengan ketus, "Tuliskan doa 
itu," dan melanjutkan pekerjaannya. Wanita itu 
mengeluarkan secarik kertas dari dompetnya dan 
menyodorkannya kepadanya. "Aku melakukannya 
semalam selagi aku menjaga bayiku yang sedang sakit," 
katanya. Pemilik toko mengambil kertas itu dan dengan 
kasar menaruhnya di sisi pemberat timbangan 



kunonya. Ia berkata, "Aku akan memberimu bahan 
pangan seberat bobot doa ini." 
 
Saat ia menaruh sepotong roti di sisi lain timbangan 
tersebut, ia terkejut sebab timbangan itu tidak 
bergerak sedikit pun. Tercengang, ia menambahkan 
sebongkah keju, lalu seekor kalkun, tetapi timbangan 
itu tetap tak bergerak. Akhirnya, karena ia sudah 
menaruh begitu banyak bahan pangan, timbangan itu 
tidak bisa memuat lebih banyak lagi. Kemudian wanita 
itu pun pergi dengan kantong penuh bahan makanan 
dan air mata sukacita di wajahnya. Sepeninggal wanita 
itu, si pedagang memeriksa timbangannya dan 
mendapati timbangan itu rusak tepat pada saat ia 
menaruh kertas doa wanita itu. Ia memungut kertas itu 
dan membaca tulisan di sana: "Tuhan, berikan kami 
pada hari ini makanan kami yang secukupnya." 
 
Itulah besarnya kuasa doa yang terlahir dari hati yang 
sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bukan 
hanya seperti yang kita doakan, tetapi Tuhan mampu 
mengerjakan melebihi yang kita bayangkan. Sebab doa 
mengkoneksikan kita dengan dimensi supernatural 
Allah, sehingga lewat hidup kita, Tuhan akan membuat 
mujizat dan perbuatan ajaib. Apa yang kita doakan 
bukan hanya akan dijawab Tuhan, tetapi yang lebih 
besar, lebih banyak dan lebih hebat pun Tuhan akan 
kerjakan. 



 
RENUNGAN 
DOA membuat kita mengalami PERKARA BESAR dari 
Tuhan. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap doa selama 
ini?  

2. Mengapa doa bisa membuat Anda mengalami 
perkara besar dari Tuhan? 

3. Bagaimana Anda akan berdoa mulai dari sekarang? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau 
tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami jauh 
sebelum kami mendoakannya. Engkau tahu apa yang 

kami alami dan Engkaulah yang membuat kami berdiri 
kuat di atas segala gunung permasalahan kami. 

Engkau bukan hanya sanggup menolong, tetapi lebih 
besar lagi Engkau sanggup kerjakan. Kami mau 
membangun roh kami ya Tuhan, agar kami bisa 
bangkit melakukan perkara-perkara luar biasa 

bersama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amos 1-3 
Wahyu 6 



24 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DOA MENDATANGKAN KEKUATAN DAN 

PERLINDUNGAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 91:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 91:3-4 Sungguh, Dialah yang akan 
melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari 
penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Nya Ia 
akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau 
akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar 
tembok. 
 
Siang itu, Ria pulang bekerja seperti biasa dengan 
mengendarai motornya. Walau sebenarnya ia sedang 
merasa tidak enak badan, ia tetap masuk kerja. Di 
tengah perjalanan pulang, Ria mengalami sebuah 
kejadian yang sungguh mengagetkan yang terjadi di 
depan motornya ketika ia sedang melaju.  Namun, 
anehnya ia seperti merasa terbang sesaat dan 
terhindar dari kecelakaan yang mengerikan. Secara 
manusia, rasa-rasanya mustahil terjadi hal demikian. 
 



Di tempat terpisah, suami Ria seperti mendengar ada 
bisikan untuk mendoakan istrinya. Sontak saja suami 
Ria mendoakannya dan meminta perlindungan darah 
Yesus supaya menaungi dan menjagai istrinya. Ia 
berdoa agar Tuhan meluputkan istrinya dari rancangan 
si jahat dan menjauhkannya dari segala bentuk 
kecelakaan apa pun juga. Beberapa jam kemudian, Ria 
tiba di rumah dan menceritakan semua yang dialami 
kepada suaminya. Ternyata waktu kejadian yang 
dialami Ria sama dengan waktu suaminya 
mendoakannya. Ia pun percaya bahwa Tuhan 
mengirimkan malaikatnya untuk memberikan 
perlindungan ilahi kepadanya, sehingga ia beroleh 
kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi 
kejadian itu. 
 
Jalan kehidupan memang tidak selalu rata dan sesuai 
harapan kita. Terkadang bergelombang dan tantangan 
menghadang di depan kita. Namun, ketahuilah satu hal 
bahwa kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk 
selalu berdoa. Meskipun jalan itu seakan tertutup dan 
pertolongan tampaknya tidak ada, ingatlah bahwa kita 
masih mempunyai senjata yang ampuh, yaitu doa. Ya, 
doa akan mendatangkan kekuatan dan perlindungan 
ilahi bagi setiap kita yang bersungguh-sungguh dan 
percaya kepada Tuhan. Dengan doa, Tuhan akan 
bekerja dengan cara-Nya yang ajaib. Dengan doa pula 
kita akan memperoleh kekuatan menghadapi segala 



hal dalam hidup ini dan Tuhan pasti akan mengirimkan 
perlindungan ilahi-Nya untuk melindungi dan 
meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Oleh 
karena itu, bangunlah kehidupan roh yang solid, salah 
satunya dengan berdoa. Dengan kehidupan doa yang 
kuat, Tuhan akan ubahkan kita dari manusia biasa 
menjadi manusia yang super. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Doa mendatangkan KEKUATAN dan PERLINDUNGAN 
ILAHI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memiliki kehidupan doa yang 

sungguh-sungguh? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Mengapa Anda harus selalu berdoa? 
3. Bagaimana pengalaman kehidupan doa Anda yang 

mendatangkan kekuatan dan perlindungan ilahi?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu membangun 

hubungan yang dekat dengan Engkau melalui doa. 
Kami percaya ketika kami berdoa, Engkau akan 

memberikan kekuatan dan perlindungan ilahi kepada 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 



Amos 4-6 
Wahyu 7 

 



25 JULI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TENANGKAN DIRI DENGAN PUJIAN DAN 
PENYEMBAHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 4:7-11 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 4:7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya 
kamu dapat berdoa. 
 
Banyak tokoh Alkitab memiliki waktu dan tempat 
khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Pagi-pagi benar, 
ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam 
di bawah kaki Tuhan. Di siang hari, di tengah-tengah 
kesibukan-Nya melayani, Tuhan Yesus melepaskan diri 
dari keramaian dan datang kembali kepada Tuhan. Di 
malam hari, Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus 
untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu juga dengan 
Daud, tujuh kali sehari ia memuji-muji Tuhan. Pun 
demikian dengan Daniel yang tiga kali sehari berlutut, 
berdoa, serta memuji-muji Allah.  
 



Melalui suratnya, Petrus mengingatkan para pendatang 
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, 
dan Bitinia, akan kesudahan segala sesuatu yang sudah 
dekat. Di waktu yang sudah pendek itu ia mengajak 
seluruh orang percaya untuk terus bertekun dan setia 
dalam doa. Dalam ajakannya, ia menyampaikan sebuah 
pesan penting agar setiap jemaat berusaha menjadi 
tenang supaya bisa berdoa. Sebab tanpa ketenangan, 
kita bisa melewatkan suara Roh Kudus yang berbisik di 
hati kita. 

Benar, untuk menjalani hidup yang penuh dengan 
perjuangan dan pergumulan, kita tidak bisa berjalan 
sendirian. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus 
yang akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi 
setiap permasalahan yang ada. Karena itulah, kita harus 
benar-benar tinggal melekat kepada Tuhan. Salah satu 
cara untuk terus melekat dengan Tuhan adalah melalui 
doa. Namun, sering kali doa-doa kita terasa hambar 
karena pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Kebiasaan 
para tokoh Alkitab di atas tadi mengajari tentang 
bagaimana seharusnya kita berdoa. Ternyata Tuhan 
Yesus, Daud, dan Daniel punya waktu dan tempat 
khusus untuk menenangkan hati dan pikiran. Di situ 
mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Selain waktu 
dan tempat, pujian dan penyembahan bisa membantu 
kita untuk mempercepat meneduhkan hati dan pikiran, 
sehingga hati kita bisa fokus kepada Tuhan dan  
membawa hadirat-Nya turun melawat kita. 



 
RENUNGAN 
Pakailah PUJIAN dan PENYEMBAHAN sebagai sarana 
untuk MENENANGKAN DIRI kita sebelum berdoa. 
 
APLIKASI 

1. Apakah selama ini Anda bisa selalu fokus ketika 
berdoa? Mengapa demikian?  

2. Mengapa Anda perlu menenangkan diri sebelum 
berdoa? 

3. Bagaimana Anda akan mempraktikkan pujian 
penyembahan sebelum berdoa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
sering tidak bisa fokus ketika berdoa. Bantulah kami, 
agar kami bisa belajar menenangkan diri dan masuk 

dalam hadirat-Mu yang kudus. Ajari kami untuk 
menjadi penyembah-Mu yang benar, sehingga Engkau 

berkenan atas kami dan kami pun boleh mengalami 
kehidupan yang Engkau ubahkan secara luar biasa. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amos 4-6 
Wahyu 7 



26 JULI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGUBAH DOA PERMOHONAN MENJADI DOA 

PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 21:18-22 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 21:22 Dan apa saja yang kamu minta dalam 
doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
menerimanya." 
 
Hari kemerdekaan segera tiba. Kelas Dino hendak 
membuat prakarya bertemakan merah putih. Bu Guru 
sudah berpesan untuk segera membeli bahan-
bahannya. Sepulang sekolah, Dino meminta Rafi 
menemaninya ke toko tempat ayahnya bekerja untuk 
meminta uang guna membeli bahan prakarya. 
Sesampainya di toko itu, Dino segera mencari ayahnya 
dan berkata, “Pa, Bu Guru memberikan tugas prakarya. 
Boleh nggak Dino minta uang untuk membeli bahan-
bahannya?” Yang tak terduga, ternyata Dino mengajak 
Rafi untuk mendukung ceritanya agar ayahnya yakin 
bahwa ia tidak berbohong. Tentu saja Rafi merasa 
bingung, apalagi ia memperhatikan bahwa sebenarnya 



ayah Dino tak sedikit pun tampak meragukan 
permintaan anaknya.  
 
Setelah berpamitan dan keluar dari toko, Rafi tidak bisa 
menahan diri untuk bertanya, “Din, kok caramu minta 
uang prakarya ke papamu seperti itu? Memangnya 
papamu ada kemungkinan tidak memberimu uang?” 
Tak kalah bingung, Dino balik bertanya, “Lho, iya. Aku 
takut Papa marah karena aku minta uang terus. 
Memangnya caramu minta ke papamu bagaimana?” 
Dengan lugas, Rafi menjawab, “Kalau aku sih tinggal 
bilang saja. Aku percaya papaku pasti memberiku uang 
kalau aku memang membutuhkannya. Papa pernah 
bilang, kalau untuk sekolah dan belajar, ia pasti akan 
mengusahakannya.”  
 
Tanpa kita sadari, ketika kita sedang berdoa, kita sering 
bersikap seperti Dino. Kita datang ke hadapan Tuhan 
dengan permohonan-permohonan kita, tetapi kita 
takut kalau permintaan kita terlalu banyak atau 
terlampau besar. Satu hal yang perlu kita ketahui. Allah 
bukan saja Bapa yang baik atau Tuhan yang 
mengetahui segala keperluan kita, tetapi Dia adalah 
Bapa yang senang ketika anak-anak-Nya 
mempercayainya. Cara kita berdoa menunjukkan 
kedekatan hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa 
besar kita mempercayai-Nya. Oleh karena itu, mulailah 
memperkatakan atau mendeklarasikan kesembuhan, 



kemenangan, terobosan, dan pemulihan atas hidup 
kita, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Asal 
kita percaya dan tidak bimbang. 
 
RENUNGAN 
Ubahlah doa permohonan menjadi DOA PROFETIK dan 
ALAMI KUASA MUJIZAT Tuhan yang terjadi di hidup 
kita. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah Anda berdoa selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu mengubah doa Anda menjadi 

doa profetik? 
3. Bagaimana Anda akan memperkatakan doa 

profetik atas permasalahan Anda sekarang ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur kami memiliki Engkau 
yang selalu mengetahui apa yang kami perlukan. Kami 

percaya kesehatan ilahi, kesembuhan, berkat, 
terobosan, jalan keluar, dan pemulihan yang kami 

butuhkan sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Obaja 
Wahyu 9 


