


03 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DI MANA ANGIN ROH KUDUS BERHEMBUS, DI SITU 

ADA KEBANGKITAN 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:10-11 
 
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. 
 
Ada sebuah masa ketika bangsa Israel dikuasai bangsa 
Midian selama tujuh tahun. Saat itu bangsa Israel 
sungguh ada dalam tekanan besar. Semua usaha, 
kambing domba, dan hasil panen dirampas. Mereka 
hidup dalam ketakutan, kemelaratan, dan hilang 
pengharapan. Keadaannya seperti tulang-tulang kering 
tanpa kehidupan. Bahkan mereka sampai harus 
bersembunyi dalam gua-gua di pegunungan (Hak. 6:2). 
Sampai suatu saat, mereka berseru-seru kepada Tuhan 



dan Tuhan datang melawat seperti hembusan angin 
yang keras. Tuhan membangkitkan Gideon.  Awalnya ia 
bagai tulang-tulang kering tanpa kekuatan apa-apa, 
tetapi tiba-tiba rohnya jadi hidup dan menyala-nyala. 
Sehingga ia sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk 
membangkitkan dan memimpin Israel mengalahkan 
bangsa Midian yang banyaknya seperti belalang. 
 
Sama seperti yang terjadi dengan para rasul pada 
peristiwa Pentakosta. Mereka yang awalnya ada dalam 
ketakutan dan tekanan, ketika tiupan angin yang keras 
dari Tuhan datang, hidup mereka langsung berubah (Kis. 
2:2). Yang tadinya seolah-olah mati, sekarang hidup 
kembali. Tadinya tanpa kekuatan, sekarang jadi penuh 
kuasa. Tadinya ada dalam tekanan, sekarang penuh 
keberanian mendemonstrasikan kuasa Tuhan. 
Hembusan angin yang keras itu pun membawa mereka 
menjadi tanda ajaib di depan banyak bangsa! 
 
Jelas ada kuasa yang luar biasa ketika tiupan angin Roh 
Kudus itu dihembuskan. Hal ini juga yang akan terjadi 
dalam hidup kita. Percayalah Tuhan sedang 
menghembuskan angin Roh KudusNya. Yang hilang 
harapan, akan diberikan harapan baru, yang lebih besar 
dan lebih luar biasa. Yang sakit, akan disembuhkan. Yang 
hidup dalam tekanan, akan diberi keberanian. Semua itu 
dikerjakan oleh Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya, 
pegang janji-Nya, dan tetap melakukan yang terbaik. 



Maka, ketika hembusan angin profetik Roh Kudus 
sungguh-sungguh datang melawat kita, dia mendapati 
kita siap. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Begitu ANGIN PROFETIK ROH KUDUS berhembus, maka 
KEGERAKAN BESAR dan MUJIZAT-MUJIZAT BESAR 
pasti terjadi. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang Anda ingin Tuhan kerjakan dalam hidup 
Anda ketika angin Roh Kudus itu sungguh-sungguh 
datang melawat Anda? 

2. Adakah yang menghalangi Anda untuk semakin 
percaya bahwa Tuhan akan datang melawat hidup 
Anda? Bagaimana cara Anda mengatasinya? 

3. Apa yang sudah Anda lakukan supaya Anda didapati 
siap ketika angin itu datang? Tuliskan komitmen 
Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas hembusan angin Roh 
Kudus yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. 
Kami tahu, ini adalah tanda bahwa akan ada perkara 

dahsyat yang Engkau kerjakan atas hidup kami. 
Nyatakanlah itu, ya Tuhan, dan bangkitkanlah kami 
lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 



  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hagai 

Wahyu 17 

 



04 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ANGIN PROFETIK YANG MEMBAWA TEROBOSAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 1:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 1:3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi 
aliran air, yang menghasilkan buahnya pada 
musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 
diperbuatnya berhasil. 
 
Setiap kali Avi membaca atau mendengar kesaksian 
orang-orang yang mengalami berbagai mujizat dan 
terobosan yang luar biasa, hatinya selalu bertanya-
tanya, kapan ia akan mengalaminya juga. Dalam 
kesehariannya, Avi rajin beribadah, tergabung dalam 
pelayanan, dan selalu berusaha menjaga hubungan 
pribadinya dengan Tuhan. Walau belum sempurna, 
sedapat mungkin ia menjadi pelaku firman. Awal 
menerima keselamatan, memang hidup Avi sangat 
diubahkan. Kerohaniannya meningkat pesat dan ia 
mengalami berbagai pemulihan dalam kehidupannya. 
Namun ia merasa, belum ada suatu terobosan yang 
betul-betul spektakuler. Suatu mujizat besar yang akan 
membuatnya bersaksi dengan menyala-nyala. 



 
Mungkin cerita Avi terdengar familiar, karena kita 
pernah atau bahkan sedang mengalaminya. Memang 
ada kemajuan, tetapi belum signifikan; ada perbaikan, 
tetapi belum terlalu nyata. Keadaan sudah membaik, 
tetapi belum pulih total. Sudah menerima berkat, 
tetapi belum melimpah sampai bisa menjadi berkat 
bagi sesama. Hal ini karena kita belum menyadari 
bahwa saat ini ada pergerakan angin Ilahi, angin 
profetik Roh Kudus di tengah-tengah kita. Jika kita bisa 
merasakan, hembusannya tidak hanya sepoi-sepoi, tapi 
tiupan angin besar yang dahsyat. Angin yang 
membawa kegerakan dan mujizat-mujizat besar.  
 
Ya, di mana ada angin Roh Kudus berhembus dan 
mengalir, bahkan tinggal dalam diri kita, maka di situ 
ada kehidupan dan kebangkitan. Apa yang tadinya 
tidak pernah berhasil atau mengalami stagnasi, akan 
mengalami terobosan besar. Mari imani dan mulai 
nubuatkan, angin Roh Kudus yang sedang bergerak 
dengan kuat di tengah-tengah kita, mulai masuk dalam 
diri kita. Menghidupkan apa yang telah mati, menjebol 
setiap penghalang, dan membangkitkan kita dari 
keterpurukan. Dengan Roh Kudus diam dalam kita, kita 
akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, 
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang 
tidak layu daunnya. Apa saja yang kita buat akan 



berhasil. Itulah dahsyatnya angin profetik Roh Kudus. 
(PF) 
 
RENUNGAN 
Ketika ANGIN PROFETIK ROH KUDUS masuk dalam diri 
kita, upaya kita yang tidak pernah berhasil dan stagnan 
akan mengalami TEROBOSAN. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Adakah usaha 
yang belum pernah berhasil Anda kerjakan? Dalam 
hal apa sajakah itu? 

2. Mengapa angin profetik Roh Kudus dapat 
membuat Anda mengalami terobosan? 

3. Bagaimana Anda akan meresponi angin profetik 
Roh Kudus yang tengah bertiup kencang saat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rasakan angin kegerakan-Mu 

nyata melanda kami dan gereja kami saat ini. 
Masuklah dan berdiamlah dalam diri kami, biarlah 

Roh-Mu yang Kudus memimpin dan membuka jalan 
agar terobosan besar terjadi dalam hidup kami. Dan 
kami akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. 

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

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 1-4 

Wahyu 18 

 



05 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ANGIN PROFETIK ROH KUDUS YANG 

MEMBANGKITKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1-2 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 
Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang 
TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi 
nyata atasmu. 
 
Kekuatiran adalah hal yang semakin sering kita temui di 
sekeliling kita. Kondisi pandemi dan perekonomian 
semakin luas mendampaki dunia. Pandangan kita akan 
hari esok pun semakin mengabur. Namun, ingatlah 
bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa burung pipit 
di udara saja Dia pelihara. Terlebih lagi kita, anak-anak-
Nya yang berharga (Mat. 6:25-26). Ya, kekuatiran kita 
tidak ada gunanya, hanya membuat kita tenggelam 
dalam keputusasaan dan takut melangkah (ay.27). 
Karena itu, jangan pernah menjadi orang yang bimbang 



dan ragu kepada janji Tuhan, sebab hari-hari ini banyak 
orang membutuhkan uluran tangan kita.  
 
Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi atas 
bangsa kita, janganlah hendaknya kasih kita menjadi 
dingin. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita, sebab kitalah 
yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang 
Tuhan janjikan. Jangan izinkan diri kita diintimidasi iblis. 
Karena Tuhan ingin kita menjangkau banyak jiwa yang 
sedang dicekam ketakutan, resesi, kelaparan, maupun 
sakit-penyakit.   
 
Mungkin saat ini kita hanya memiliki "segenggam 
tepung" seperti janda nabi pada masa kekeringan dalam 
1 Raja-Raja 17:12, tetapi firman Tuhan berkata jangan 
berhenti untuk menabur (Mzm. 126:5). Bangkitlah, 
menjadi teranglah. Sebab inilah saatnya angin profetik 
Roh Kudus, angin keras yang dahsyat sedang bekerja, 
membangkitkan dan memberi anak-anak Tuhan kuasa 
untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Agar kita dapat 
membebaskan bangsa ini dari segala bentuk kegelapan, 
kemiskinan, kelaparan, ketakutan, sakit-penyakit, dan 
kebinasaan kekal. Melangkahlah, seperti janda nabi, 
yang menabur tepung dan minyak yang tinggal sedikit, 
sehingga mujizat terjadi. Tuhan memelihara hidupnya 
dan hidup anaknya sampai masa kekeringan itu berlalu. 
Melangkahlah seperti Yosua yang menginjakkan kakinya 
di sungai Yordan, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Air 



sungai terbelah, dan ia dapat membawa bangsa Israel 
memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Itulah yang akan 
terjadi pada kita, barisan tentara Allah yang melangkah 
dan menjalankan mandat Tuhan dengan kuat. 
 
RENUNGAN 
Inilah SAATNYA angin profetik Roh Kudus 
MEMBANGKITKAN anak-anak Tuhan untuk 
MEMBEBASKAN BANGSA kita dari segala bentuk 
kegelapan. 
 
APLIKASI 

1. Apa mandat yang Tuhan berikan bagi Anda sebagai 
anak Tuhan? 

2. Sudahkah Anda menerima angin profetik Roh 
Kudus dan sudahkah Anda bangkit dan bergerak, 
menjalankan mandat yang Tuhan berikan untuk 
membebaskan bangsa kita? 

3. Apa saja tindakan profetik yang Anda lakukan, 
untuk membawa bangsa kita masuk Tanah 
Perjanjian? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapaku yang Baik, Engkaulah sumber kekuatan bagi 
kami. Engkaulah yang menghidupkan kami dengan 
hembusan nafas-Mu. Engkau jualah yang berkuasa 
untuk memberikan kemenangan bagi bangsa kami. 

Terima kasih atas angin profetik Roh Kudus yang 



Engkau hembuskan atas kami, anak-anak-Mu, 
sehingga kami boleh bangkit dengan kuasa-Mu untuk 

membebaskan bangsa kami dari segala bentuk 
kegelapan. Kami percaya kebangkitan besar sudah 

terjadi dan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia 5-8 
Wahyu 19 



06 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DIBANGKITKAN ANGIN PROFETIK ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di 
mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 
 
Joni Eareckson Tada adalah pemudi yang sangat aktif 
dalam berbagai olahraga. Namun ia mengalami 
kecelakaan saat menyelam dan nyaris lumpuh total. Hal 
ini membuat Joni depresi hebat dan dikuasai rasa ingin 
bunuh diri. Ia berkeluh kesah dalam doanya, "Tuhan, 
kalau aku tidak bisa mati sekarang, tolong tunjukkan 
kepadaku bagaimana aku harus hidup!" Tidak ada 
perubahan yang berarti hari itu. Namun situasi mulai 
berubah. Sikapnya, cara pikirnya, perspektifnya, dan 
rohnya berubah serta bertumbuh. Ia tiba-tiba bangkit 
dan punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolongnya 
belajar menjalani kehidupan di atas sebuah kursi roda. 
Dari hari ke hari, Tuhan pun memakai hidupnya luar 
biasa. Ia mendirikan yayasan untuk melayani keluarga 
berkebutuhan khusus lewat retreat keluarga. Ia juga 



membagikan 170.000 kursi roda dan Alkitab di negara 
berkembang, menulis buku renungan, serta 
memenangkan penghargaan di Evangelical Christian 
Publisher Book Award 2017.  
 
Setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid juga 
kehilangan pegangan. Mereka putus asa, kehilangan 
semangat, bahkan tidak berdaya lagi. Namun ketika 
angin profetik Roh Kudus menghembusi mereka, 
mereka dibangkitkan, disegarkan, dipulihkan, dan 
akhirnya dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Hari-
hari ini, banyaknya kabar seputar pandemi COVID-19 
dan resesi ekonomi bisa membuat kita takut, kehilangan 
visi serta arah hidup, bahkan tenggelam dalam 
keputusasaan. Namun, apa pun keadaan kita, datanglah 
kepada Tuhan.  
 
Kita perlu menyegarkan rohani kita; kita perlu 
membangun iman percaya kita lagi; kita perlu lebih lagi 
tenggelam dalam hadirat Tuhan. Berdoa minta 
kepenuhan Roh Kudus, minta lawatan-Nya lebih lagi, 
dan Roh Kudus akan bersegera menolong. Ketika 
lawatan itu datang, angin profetik Roh Kudus akan 
melanda kita, dan itu adalah pembawa perubahan 
dalam hidup kita. Kebangkitan besar pasti terjadi, roh 
kita akan kembali menyala-nyala, dan Tuhan akan pakai 
kita untuk melakukan perkara besar, bahkan lebih besar 
lagi dari semua yang pernah kita lakukan. Mujizat 



terjadi, bahkan kuasa Roh Kudus akan membuat kita 
menjadi pelaku-pelaku mujizat yang dahsyat. 
 
RENUNGAN 
Saat dihembusi ANGIN PROFETIK ROH KUDUS, kita yang 
letih dan kehilangan visi akan DIBANGKITKAN dan 
DIPAKAI TUHAN jauh lebih dahsyat. 
 
APLIKASI 

1. Apakah hari-hari ini Anda masih menjalani visi Anda 
dengan penuh semangat? Mengapa demikian? 

2. Mengapa Anda memerlukan angin profetik Roh 
Kudus? 

3. Bagaimana Anda akan mengikuti kegerakan angin 
profetik Roh Kudus? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami memerlukan hembusan angin 
profetik Roh Kudus di tengah-tengah kami. Datanglah 

dan bangkitkan kami, Roh Kudus, agar kami bisa 
memperoleh kembali visi dari-Mu, bahkan visi yang 

lebih besar lagi, dan kami pun boleh melakukan 
perkara-perkara dahsyat yang membawa kemuliaan 

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

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 9-12 

Wahyu 20 



07 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PEKA TERHADAP ANGIN PROFETIK ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 16:4-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 16:13a Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran. 
 
Melalui konferensi pers pada tanggal 18 April 2020, 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, 
menyatakan bahwa sebanyak 554 berita hoaks soal 
virus Corona telah tersebar di 1.209 platform media 
sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan 
YouTube. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah segera 
bergerak cepat dengan melakukan takedown. Upaya 
penindakan hukum oleh aparat kepolisian pun telah 
dilaksanakan dengan menangkap 89 tersangka pelaku 
hoaks. Dalam konferensi pers tersebut, Bapak Menteri 
juga meminta para pengelola platform digital untuk 
memblokir semua konten hoaks yang berpotensi 
menghasut masyarakat. 
 



Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Roh Kudus. 
Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, Dia akan selalu 
menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Pun 
demikian di saat-saat ini ketika bangsa-bangsa di 
seluruh dunia sedang berada dalam kegelapan. 
Meskipun kondisi di sekitar kita penuh dengan 
ketakutan, kekuatiran, dan kecemasan, tetapi bersama 
Roh Kudus, kita akan mampu mengatasinya dengan 
kekuatan kebenaran iman. 
 
Situasi dan kondisi dunia sekarang ini memang 
sepertinya tidak memberikan sebuah kepastian yang 
positif. Ketakutan akibat pandemi COVID-19 telah 
menimbulkan bayang-bayang resesi ekonomi dan 
kekuatiran munculnya gejolak sosial di masyarakat. 
Namun sungguh menakjubkan, justru dalam keadaan 
seperti sekarang ini, gereja kita malah mendapat 
rhema Tahun Kemuliaan Tuhan, tahun ketika terang 
Tuhan turun melimpahi kita semua. Sadarkah Anda 
bahwa itulah pesan suara lembut Roh Kudus yang 
harus kita dengarkan di tengah riuhnya gelegar 
ketakutan dan keterpurukan? Karena itu, marilah kita 
pegang teguh rhema ini. Kita imani bahwa terang 
Tuhan telah datang atas kita. Sekaranglah momentum 
untuk bangkit dan memancarkan terang Tuhan pada 
kegelapan di sekeliling kita. Inilah saatnya untuk 
bergerak mengikuti angin profetik Roh Kudus untuk 
mendemonstrasikan kuasa Allah. Inilah waktunya 



untuk kita bisa semakin menjadi berkat bagi semua 
orang, memindahkan mereka dari dalam kegelapan ke 
dalam terang Tuhan yang ajaib.  
 
RENUNGAN 
Kita harus belajar PEKA dengan hembusan ANGIN 
PROFETIK ROH KUDUS dan BERGERAK SECARA 
PROFETIK mengikuti pergerakan angin ilahi tersebut. 
 
APLIKASI 

1. Angin profetik Roh Kudus apa yang Anda rasakan 
hari-hari ini?  

2. Mengapa Anda perlu belajar peka untuk 
mengenali hembusan angin profetik Roh Kudus? 

3. Bagaimana Anda bisa bergerak secara profetik 
mengikuti angin profetik Roh Kudus? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, berikan kami kepekaan untuk dapat 

merasakan angin profetik Roh Kudus yang Engkau 
hembuskan di tengah-tengah kami. Kami mau 
bergerak secara profetik mengikuti arahan dan 

instruksi-Mu, agar kami dapat memancarkan terang-
Mu ke dalam kegelapan di sekeliling kami dan 

membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 13-14 

Wahyu 21 



08 AGUSTUS 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

 TERANG YANG TERBIT DI TENGAH KEGELAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 4:12-17 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 4:16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah 
melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam 
di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang." 
 
Hari itu adalah hari yang istimewa bagi Tiara. Semua 
saudara dan teman baik datang ke rumahnya. Mereka 
semua membawakan berbagai kado yang terbungkus 
cantik. Saat tiba waktunya membuka kado, pertama-
tama Tiara membuka kado dari ayahnya. Ia berharap 
sang ayah memberinya kado spesial. Namun, ia 
terkejut ketika mendapati sebuah lampu darurat. 
Sambil berusaha menahan senyum, Tiara mencoba 
menyalakan lampu tersebut. Lampu itu bersinar 
terang, tetapi di tengah ruangan yang sudah dipenuhi 
cahaya, lampu itu tidak terasa signifikan. Tiara pun 
mematikan lampu tersebut dan melanjutkan membuka 
kado-kado lainnya. Tak berapa lama kemudian, tiba-
tiba seluruh ruangan menjadi gelap. Ternyata sedang 



ada pemadaman listrik. Beberapa tamu 
mengungkapkan mereka sebaiknya pulang. Tentu saja 
Tiara merasa kecewa. Namun, ayah Tiara membawa 
lampu pemberiannya ke tengah ruangan dan 
menyalakannya. Dalam sekejap, lampu itu bercahaya 
sangat terang. Tidak ada lagi sudut ruangan yang 
terasa gelap. Kemeriahan acara ulang tahun Tiara pun 
bisa kembali dilanjutkan. 
 
Ya, tanpa kegelapan, terang tidak bisa bercahaya 
secara maksimal. Namun ketika kegelapan meliputi 
dan sebuah terang memancar di tengah-tengahnya, 
orang-orang pun akan berkumpul di sekelilingnya. 
Begitu pula dengan terang Tuhan. Justru di tengah 
kekelaman yang meliputi dunia saat ini, Tuhan ingin 
hadir dan menerbitkan terang-Nya.  
 
Jangan sampai kegelapan membutakan hati kita, 
pejamkan mata dan rasakan angin profetik Roh Kudus 
yang saat ini sedang Tuhan hembuskan. Terima terang 
Tuhan yang terbit atas kita, maka kita akan mendapati 
bahwa Tuhan bukan hanya menghembuskan angin 
sepoi-sepoi, tetapi angin keras yang dahsyat. Angin 
yang membawa kegerakan Tuhan untuk 
membangkitkan anak-anak-Nya, sehingga kita pun bisa 
bangkit dan menyatakan kemuliaan-Nya pada dunia ini. 
(MV.L) 
 



RENUNGAN 
Saat Tuhan MENGIZINKAN kegelapan menutupi 
bangsa-bangsa, Dia akan MENERBITKAN TERANG-NYA 
dan MEMBUAT KEMULIAAN-NYA NYATA. 
 
APLIKASI 

1. Kegelapan apakah yang saat ini Anda rasakan 
dalam hidup Anda dan sekeliling Anda?  

2. Mengapa Tuhan mengizinkan kegelapan itu hadir 
dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa memancarkan terang dan 
kemuliaan Tuhan agar nyata bagi sekeliling Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bpa yang baik, terima kasih atas segala sesuatu yang 

Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Baik atau 
buruk. Sebab kami percaya, dalam kegelapan 

sekalipun, Engkau ada beserta kami dan terang-Mu 
akan memancar mengalahkan semua kegelapan yang 
ada. Bangkitkan kami, ya Roh Kudus, agar kami bisa 
bergerak sesuai dengan arah hembusan angin-Mu 

yang dahsyat dan melakukan perkara-perkara yang 
membawa kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Maleakhi 1-4 

Wahyu 22 



09 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERGERAK MENUJU TAHUN PENUH KEMULIAAN 

SECARA PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 5:13-16 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 
di sorga. 
 
Shandy sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
di sebuah desa yang jauh dari kota. Jalanan di desa 
tersebut masih terbilang cukup sepi. Lampu jalan saja 
tidak terlalu banyak. Di suatu malam, Shandy dan 
temannya baru kembali dari kota untuk 
mengumpulkan tugas di kampus. Dalam perjalanan 
kembali menuju desa, jalanan yang mereka lewati tidak 
memiliki penerangan yang memadai, sehingga mereka 
hanya bisa mengandalkan cahaya dari lampu motor 
mereka. Tidak bisa dibayangkan kalau lampu motor 
tersebut mati dan tidak berfungsi, pasti mereka akan 
sangat ketakutan serta tidak dapat melihat arah 
dengan jelas. 



 
Bagai lampu pada motor Shandy, begitulah hidup kita 
seharusnya di tengah dunia saat ini. Tuhan Yesus 
berpesan kepada kita melalui ayat rhema hari ini agar 
terang kita bercahaya di hadapan orang. Yang harus 
dilakukan Shandy untuk mendapatkan cahaya dari 
motornya adalah dengan mengikuti peraturan-
peraturan pada buku petunjuk penggunaan dengan 
benar. Begitu pun dengan hidup kita, agar kita tidak 
salah jalan dan sampai pada tujuan kita, juga agar 
terang kita bisa terus bercahaya, kita perlu hidup 
mengikuti angin Roh Kudus. 
 
Ketika hidup kita memilih untuk bergerak secara 
profetik untuk mengikuti angin profetik Roh Kudus, 
maka kita sendiri akan melihat hidup kita semakin hari 
semakin diubahkan, bahkan hidup kita menjadi hidup 
yang penuh kemuliaan. Jika kita dapat membayangkan 
pada ilustrasi di atas, seandainya lampu pada motor 
Shandy mati, mereka pasti akan sangat ketakutan, 
begitupun ketika kita memilih untuk tidak mengikuti 
angin Roh Kudus. Hidup kita akan lebih sering 
merasakan ketakutan dan kecemasan. Namun, ketika 
kita berani melangkah secara prfetik mengikuti angin 
Roh Kudus, mujizat besar pasti terjadi dalam hidup 
kita, bahkan terang kita akan semakin bercahaya, 
sehingga hidup kita pun menjadi terang dan berkat di 
mana pun kita berada. 



 
RENUNGAN 
Ketika kita BERGERAK SECARA PROFETIK mengikuti 
angin profetik Roh Kudus, tahun ini akan menjadi 
TAHUN PENUH KEMULIAAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apakah itu angin profetik Roh 
Kudus? 

2. Apa yang terjadi ketika kita memilih bergerak 
secara profetik mengikuti angin profetik Roh 
Kudus? 

3. Coba renungkan, apakah selama ini Anda sudah 
bergerak mengikuti angin profetik Roh Kudus?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu 
yang Kau curahkan bagi kami. Kami percaya Roh Kudus 

yang akan menuntun langkah kami dan menguatkan 
setiap kami. Ajar kami untuk bisa terus bergerak 

mengikuti angin profetik Roh Kudus, sehingga kami 
mengalami tahun kemuliaan dalam hidup kami. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 1-3 

Matius 1 


