


10 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANGIN ROH KUDUS YANG MEMBAWA KEMULIAAN 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 37:14-24 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 37:22 Dari sebelah utara muncul sinar keemasan; 
Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. 
 
Sudah beberapa hari ini Siti melihat rumah 
tetangganya kosong. Ia pun penasaran dan bertanya 
kepada ibunya, "Ma, tetangga depan rumah itu pergi 
kemana, ya? Sudah beberapa hari ini kosong 
rumahnya." Ibunya balik bertanya kepadanya, 
"Memangnya kamu tahu dari mana kalau rumah itu 
kosong?" Siti lalu menyahut, "Pasti tidak ada orang di 
rumah itu karena lampu rumahnya selalu mati. Sudah 
beberapa hari ini, rumah itu selalu gelap, Ma." 
 
Perbincangan antara Siti dan ibunya sungguh 
menggambarkan korelasi antara hadirat dan kemuliaan 
Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, maka otomatis 
sinar kemuliaan-Nya pun akan tampak dan terpancar 
keluar. Apabila kehadiran seseorang di dalam rumah 



saja bisa sangat terlihat dari luar, terlebih lagi bila ada 
kehadiran Sang Raja Kemuliaan dalam hidup kita. Itulah 
yang terlihat dari Musa yang baru saja turun dari 
Gunung Sinai setelah berhadapan dengan Tuhan. 
Wajahnya bercahaya sampai-sampai orang-orang takut 
untuk mendekatinya (Kel. 34:29-30). 
 
Di masa-masa pandemi ini, mungkin banyak di antara 
kita yang hidupnya tampak gelap. Penghasilan kita 
berkurang atau kita bahkan kehilangan mata 
pencaharian. Usaha dan impian kita pun banyak yang 
mengalami perlambatan. Ketakutan dan keputusasaan 
kerap mewarnai hari-hari kita. Namun, Tuhan memiliki 
satu kabar baik bagi kita. Dia hendak menghembuskan 
angin Roh Kudus dari Utara ke tengah-tengah kita. Hal 
itu berarti hadirat dan kemuliaan Tuhan akan segera 
dinyatakan dengan dahsyatnya di tengah-tengah kita. 
Ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka 
segala kegelapan yang selama ini meliputi kehidupan 
kita akan digantikan dengan terang-Nya yang ajaib. 
Bagai lampu yang bercahaya terang benderang, hadirat 
Tuhan akan mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan 
dalam hidup setiap kita. 
 
RENUNGAN 
ANGIN ROH KUDUS dari UTARA berbicara tentang 
HADIRAT dan KEMULIAAN TUHAN. 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan angin Roh Kudus 

dari utara? 
2. Mengapa ada atau tidaknya hadirat Tuhan dapat 

membawa dampak yang begitunyata? 
3. Menurut Anda, apa yang akan terjadi ketika angin 

Roh Kudus dari utara itu berhembus di tengah-
tengah kita? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk hembusan angin Roh 
Kudus-Mu dalam hidup setiap kami. Kami sangat 

membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup setiap kami, 
ya Tuhan. Kami mau mengundang Engkau untuk 

datang, bersemayam dan bertakhta dalam hidup kami. 
Nyatakanlah kemuliaan-Mu, ya Bapa, sehingga melalui 

hidup kami, banyak orang boleh melihat terang-Mu 
yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 4-6 

Matius 2 
 



11 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
HUKUMAN TERBERAT BAGI SEORANG MANUSIA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tesalonika 1:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tesalonika 1:9 Mereka ini akan menjalani hukuman 
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat 
Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 
 
Tancredo Neves adalah Presiden Brasil yang terpilih 
dalam pemilu 1985. Namun sesaat sebelum hari 
pelantikannya, ia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal 
dunia 39 hari setelahnya. Pada saat berkampanye, 
Tancredo Neves menyatakan jika ia mendapatkan lebih 
dari 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun 
yang mampu menghalanginya menjadi presiden, 
termasuk Tuhan. Pada akhirnya, ia memang berhasil 
memperoleh lebih dari 500.000 suara, tetapi ia tidak 
pernah berhasil duduk di kursi presiden. 
 
Seperti Presiden Tancredo Neves yang menganggap 
kemenangan yang didapatnya adalah dari usahanya 
sendiri, banyak orang yang tidak menyadari bahwa 
segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Padahal, 



tidak ada satu pun hal baik yang terjadi karena usaha 
kita sendiri. Ketika kita mengesampingkan pertolongan 
Tuhan, Tuhan pun undur dari kita dan kita bisa berakhir 
di tempat yang buruk.  
 
Ya, hukuman terberat yang bisa kita terima bukanlah 
dipenjara atau disiksa secara fisik. Hukuman terberat 
adalah ketika kita dijauhkan dari hadirat Tuhan dan 
kehilangan kemuliaan-Nya. Kita boleh ada 
sebagaimana kita ada sekarang, itu adalah karena 
pertolongan Tuhan. Di mana pun kita berada sekarang 
ini, meski kita merasa telah berada di titik terendah 
sekalipun, selama Tuhan ada bersama dengan kita, 
yakinlah bahwa tangan-Nya yang kuat terlebih dari 
mampu untuk mengangkat kita kembali. Dia akan 
menghembuskan angin Roh Kudus ke dalam hidup kita, 
dan membangkitkan kita menjadi tentara-Nya. Karena 
itu, jangan pernah izinkan kesombongan maupun 
kekecewaan bercokol dalam hidup kita, sebab sampai 
kapan pun, kita tetap membutuhkan hadirat dan 
kemuliaan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Semakin 
kita mencari pertolongan-Nya, semakin Roh Kudus ada 
dan menyertai kita. Kita akan dibawa naik, naik, dan 
terus naik, sehingga Yesaya 60 tergenapi dalam hidup 
kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
HUKUMAN TERBERAT adalah ketika seseorang 
DIJAUHKAN dari HADIRAT dan KEMULIAAN TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Hal buruk apa yang tengah Anda lalui saat ini? 
Bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan Anda 
dengan Tuhan?  

2. Mengapa hidup jauh dari hadirat dan kemuliaan 
Tuhan bisa menjadi hukuman terberat bagi Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mendekatkan diri pada 
hadirat Tuhan? 

 

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

ada bagi kami. Apa pun yang tengah kami lalui saat ini, 
tak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. 

Kami percaya Engkau sedang bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kami, dan di saat yang 
sama, Engkau melatih kami, agar kami bisa menjadi 
tentara-Mu yang kuat, yang bisa Engkau pakai untuk 

melakukan perkara-perkara besar. Pakailah kami agar 
kami bisa memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 7-9 

Matius 3 



12 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERITA BAIK ATAS HADIRAT DAN KEMULIAAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:31-39 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, 
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, 
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang 
ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 
 
Adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang ayah jika ia 
bisa dekat dan ‘hadir’ dalam kehidupan anak-anaknya. 
Walau kehadirannya terkadang ada dalam wujud 
pendisiplinan, membawa anaknya melalui lembah 
kekelaman, tetapi tidak ada satu pun ayah di dunia ini 
yang dengan sengaja ingin menjauhkan diri dari anak-
anaknya. Begitu juga dengan Tuhan, Bapa kita. Dia pun 
ingin kehadiran-Nya terus ada di tengah-tengah kita. 
Bahkan ketika kita sedang melewati lembah kekelaman, 
justru saat itulah Tuhan semakin harus memastikan kita 
tidak berjalan sendiri. Kehadiran-Nya akan semakin 
dinyatakan bagi kita. 
 



Ketika Bangsa Israel selama empat puluh tahun 
berputar-putar di padang gurun, Tuhan tidak pernah 
sedetik pun meninggalkan mereka. Kehadiran-Nya 
selalu nyata dalam wujud tiang api dan tiang awan. 
Sebebal-bebalnya bangsa itu, tetap tidak bisa 
menjauhkan mereka dari kehadiran Tuhan. Bagi Adam 
dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Tuhan, Tuhan tetap hadir bagi 
mereka. Dia tidak membiarkan mereka melalui 
konsekuensi dosa sendirian. Kasih dan kemurahan 
Tuhan tetap ada menyertai mereka, karena bagi Tuhan, 
tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih-Nya. 
Begitu pula dengan Simson yang karena lalai, kemuliaan 
Tuhan meninggalkannya, sehingga ia menjadi bulan-
bulanan bangsa Midian. Namun Alkitab mencatat, 
ketika Simson berdoa meminta kemuliaan Tuhan datang 
kembali memenuhi dirinya, Tuhan benar-benar hadir. 
Dengan demikian, ia bisa mengalahkan bangsa Midian 
di akhir hidupnya. 
 
Lihatlah bagaimana Tuhan dengan begitu rindu dan 
dengan kasih-Nya yang sangat besar, justru terlebih 
ingin kehadiran-Nya ada di dekat bahkan memenuhi 
hidup kita. Seperti apa pun kita, di mana pun kita 
berada, dan dalam kondisi apa pun kita. Karena itu, saat 
ini buanglah segala keraguan, intimidasi, dan 
kedagingan kita. Mari responi angin yang sedang 
berhembus di tengah-tengah kita, karena Tuhan ingin 



menyatakan kehadiran dan kemuliaan-Nya kepada 
dunia ini. Haleluya!   
 
RENUNGAN 
BERITA BAIKNYA adalah Tuhan TIDAK MAU 
MENJAUHKAN kita dari HADIRAT dan KEMULIAAN-
Nya. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda merasakan kehadiran Tuhan dalam 
hidup Anda, dalam segala situasi dan kondisi? 

2. Bagaimanakah respons Anda ketika Anda 
menyadari bahwa Tuhan tidak mau menjauhkan 
hadirat dan kemuliaan-Nya dalam hidup Anda? 

3. Apakah dampak bagi semua aspek hidup Anda jika 
hadirat dan kemuliaan-Nya semakin nyata dalam 
hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu. Kami 

tahu bahwa Engkau terlebih rindu agar hadirat dan 
kemuliaan-Mu semakin dekat dalam hidup kami. 

Ajarkan kami untuk semakin percaya bahwa apapun 
kondisi kami, Engkau tetap Bapa yang ingin dekat 
dengan kami dan tidak ada satu hal pun yang bisa 

memisahkan kami dari Engkau. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 10-12 

Matius 4 



13 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HADIRAT TUHAN YANG MEMBAWA KETENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 62:2-13 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 62:2-3 Hanya dekat Allah saja aku tenang, 
dari pada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah 
gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, 
aku tidak akan goyah. 
 
“DKI Jakarta adalah salah satu kota dengan tingkat 
stress paling tinggi di dunia.” Demikian pernyataan 
yang dikeluarkan oleh Zipjet, perusahaan asal Inggris, 
saat melakukan survei peringkat kota dengan tingkat 
stres paling tinggi di Asia pada tahun 2017. Secara 
global, kota Jakarta menempati posisi keenam dari 150 
kota di dunia yang ada dalam daftar tersebut. Ada 
sekita 17 indikator yang menjadi acuan, di antaranya 
terkait dengan polusi, ruang terbuka hijau, tingkat 
kemacetan, atau tingkat kriminalitas. Terlebih di saat 
ini, situasi dan keadaan terasa semakin berat, semakin 
banyak orang yang mengalami stress. 
 



Alkitab mencatat Raja Daud pun pernah beberapa kali 
mengalami situasi yang membuat jiwanya tertekan. 
Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di 
hidupnya. Ia tengah melarikan diri dari Absalom yang 
ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian tersebut, 
ia merasa takut, dan pastinya sedih karena Absalom 
adalah putra yang sangat ia sayangi. Pada ayat 2-3, dan 
6-7 terdapat kata-kata yang diulang, yaitu gunung batu 
dan kota benteng. Seperti yang kita tahu, benteng 
melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk 
berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan 
sebuah kekuatan. Jadi, ketika Daud menggambarkan 
Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin 
mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan 
tempatnya berlindung. Tempat perlindungan pastilah 
memberikan ketenangan. 
 
Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan 
tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung di 
kala diri kita memiliki masalah yang menggoncang 
hidup kita dan kita tidak sanggup untuk berdiri lagi. 
Dalam hadirat Tuhanlah, kita merasakan ketenangan di 
tengah situasi terburuk. Itu sebabnya, Tuhan hendak 
menghembuskan angin profetik Roh Kudus yang akan 
membawa kesegaran bagi jiwa kita. Sehingga kita 
beroleh ketenangan dan kekuatan untuk bangkit 
kembali bersama-Nya. Ya, Tuhan tidak pernah 
menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus, 



tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, pengharapan, 
dan kekuatan ketika kita bersandar kepada-Nya.  
 
RENUNGAN 
HADIRAT TUHAN membawa KETENANGAN di tengah 
situasi terburuk. 
 
APLIKASI 

1. Adakah saat ini beban atau tekanan yang Anda 
alami hingga membuat Anda stres? 

2. Percayakah Anda bahwa dalam hadirat Tuhan 
dapat mendatangkan ketenangan? Mengapa 
demikian? 

3. Hal-hal apa saja yang perlu Anda lakukan untuk 
memperoleh ketenangan dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang 
kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya 
Allah seperti Engkau. Ketika kami dalam kesesakan, 
tekanan, yang membuat kami terpuruk dan lemah, 

namun Engkau memberi kami kekuatan dan 
ketenangan untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 13-15 
Matius 5:1-26 



14 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
JANGAN BIARKAN ROH KITA MENJADI KERING 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:5-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:14 tetapi barangsiapa minum air yang akan 
Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk 
selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan 
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, 
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup 
yang kekal." 
 
Ketika kita sedang sakit, apa saja akan terasa pahit di 
mulut kita. Makanan seenak apa pun, yang biasanya 
membuat kita tidak tahan untuk tidak menyantapnya, 
jadi tidak menggugah selera kita lagi. Sebab rasanya 
hambar di lidah dan kita tidak ingin menelan apa pun 
juga. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, akan sangat 
berbahaya bagi kita. Sakit kita akan semakin parah 
sebab tubuh kita yang lemah kekurangan asupan gizi 
tidak mampu melawan penyakit. Karena itu, dokter 
dan orang-orang yang merawat kita akan mendorong 
kita untuk makan. Walaupun tidak enak, walaupun 
tidak berselera, tetapi tetap harus dipaksakan. Bahkan 



bila perlu, dokter akan memberikan infus agar tidak 
sampai mengalami dehidrasi.  
 
Begitupun jika kita sedang terpapar oleh kondisi buruk. 
Tekanan, kekuatiran, atau beban pikiran yang 
berlebihan, dapat membuat rohani kita sakit. Kita 
mulai kehilangan selera untuk berdoa dan beribadah. 
Kita tidak lagi bergairah untuk datang komsel. Kita pun 
malas sekali untuk baca Alkitab, apalagi untuk 
melayani. Jika kita turuti suasana hati kita itu, roh kita 
lama-kelamaan akan menjadi kering, bahkan sekarat 
karena jauh dari hadirat Tuhan.  
 
Apa pun yang tengah kita alami sekarang ini, 
seterpuruk apa pun kita merasa, kita harus segera 
bangkit. Paksa diri kita untuk berdoa. Ikuti Pondok 
Daud, paksa diri kita makan firman dan minum air 
kehidupan. Saat kita tekun tinggal diam di bawah kaki 
Tuhan, perlahan angin Roh Kudus akan berhembus ke 
dalam hidup kita, membawa kehadiran Tuhan yang 
akan menyegarkan roh kita yang kering. Ketakutan dan 
kekeringan akan digantikan dengan kekuatan serta 
kesegaran baru bagi kita, sehingga kita mampu untuk 
menghadapi setiap tantangan lalu keluar sebagai 
pemenang. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
JANGAN biarkan KONDISI BURUK yang kita alami 
membuat roh kita menjadi KERING. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang Anda rasakan jika sedang berada dalam 
situasi dan kondisi yang buruk?  

2. Apa dampaknya bagi kerohanian Anda?  
3. Apa yang akan Anda lakukan agar roh Anda tidak 

menjadi kering?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, seburuk apa pun kondisi yang sedang 
kami alami, kami percaya dalam hadirat-Mu, kami 
akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Tolong 

tarik kami kembali Tuhan, bila kami mulai jauh dari-
Mu, sebab hanya di dalam Engkau, jiwa dan roh kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 16-17 

Matius 5:27-48 



15 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
ANGIN ROH KUDUS YANG BERHEMBUS DALAM 

HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 37:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 37:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada 
tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu, 
supaya kamu hidup kembali 
 
Kondisi pandemi saat ini begitu berpengaruh pada 
perekonomian dunia usaha dan dunia kerja di Indonesia 
dan dunia saat ini. Dunia sedang mengalami masa ujian 
yang sangat berat, yang berimbas kepada orang-orang 
yang berada di dalamnya. Banyak orang mulai bingung 
dan berpikir dengan keras bagaimana mereka harus 
menyambung hidup, keretakan rumah tangga mulai 
terjadi, PHK terjadi di mana-mana, bahkan banyak orang 
mulai depresi serta terpuruk. Semangat untuk berdoa 
mulai pudar. Semangat untuk hidup pun mulai hilang. 
Semangat hidup yang patah akibat tekanan persoalan 
yang tiada habisnya inilah yang dapat mengeringkan 
tulang-tulang kita.  
 



Tidak secara kebetulan jika ayat rhema pada hari ini 
berbicara mengenai penglihatan Yehezkiel. Tuhan 
membawa Yehezkiel ke suatu lembah dan menunjukkan 
tulang-tulang kering di sana. Tulang-tulang kering dalam 
kisah tersebut menggambarkan penderitaan umat Israel 
yang tidak mungkin dapat bangkit kembali. Namun 
dalam kisah tersbut diceritakan bagaimana Tuhan 
memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat dengan 
memperkatakan firman yang menghidupkan. Selagi 
Yehezkiel bernubuat sesuai dengan yang difirmankan 
Tuhan, tulang-tulang kering itu pun mulai hidup 
kembali, bahkan sampai membentuk suatu tentara yang 
besar jumlahnya. 
 
Nafas hidup yang dimaksudkan dalam kisah Yehezkiel di 
atas merupakan hembusan angin Roh Kudus yang 
diberikan oleh Allah kepada tulang-tulang kering 
tersebut agar dapat hidup kembali. Jika saat ini di antara 
kita banyak yang sedang lesu rohani, terpuruk dalam 
keuangan, tidak semangat berkarya, tidak ada 
kerinduan untuk berdoa, dan sebagainya, ini saatnya 
bagi kita semua untuk menerima pesan profetik ini: 
bahwa ada angin Roh Kudus dari Utara yang saat ini 
sedang berhembus ke dalam hidup kita semua. Angin 
Roh Kudus tersebut akan menyegarkan kita kembali, 
sehingga kita akan menjadi pribadi yang berbeda. 
Sekalipun menghadapi situasi yang sama, kita akan 



muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari 
pemenang. 
 
RENUNGAN 
Terima PESAN PROFETIK bahwa ada angin Roh Kudus 
dari Utara yang  BERHEMBUS MASUK ke dalam hidup 
kita SAAT INI JUGA. 
 
APLIKASI 

1. Renungkan! Adakah tulang-tulang kering dalam 
kehidupan Anda saat ini?  

2. Bagaimana Anda menyikapi tulang-tulang kering 
dalam kehidupan Anda selama ini? 

3. Apa langkah Anda untuk mengaplikasikan renungan 
hari ini? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh teramat 

mengucap syukur memiliki Engkau dalam hidup kami. 
Sekalipun saat ini kehidupan kami seperti tulang-tulang 

yang kering, tetapi kami percaya bahwa angin Roh 
Kudus-Mu saat ini berhembus dalam kehidupan kami 

dan mengubahkan hidup kami. Sehingga kami bisa 
bangkit menjadi terang dan memuliakan nama-Mu. 

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

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 18-19 
Matius 6:1-18 



16 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ANGIN ROH KUDUS MULAI DATANG MEMBAWA 

BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 28:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 28:12 TUHAN akan membuka bagimu 
perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, 
untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya 
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau 
memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi 
engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 
 
Setiap akhir bulan September, posisi matahari selalu 
berada di bumi bagian Selatan. Ini menyebabkan 
intensitas penyinaran matahari di benua Australia 
menjadi lebih tinggi daripada di Asia. Akibatnya, 
tekanan udara di Australia pun menjadi lebih rendah 
daripada Asia. Karena angin selalu bertiup dari tekanan 
udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah, maka 
bertiuplah angin Muson dari Asia ke Australia melalui 
Indonesia. Angin ini berembus melalui Lautan Teduh 
dan Samudera Pasifik yang luas, sehingga angin ini 



membawa banyak uap air dan dimulailah musim 
penghujan di Indonesia. 
 
Kitab Ulangan menuliskan wejangan Musa tentang 
perjanjian berkat antara Tuhan dan umat-Nya. Ketika 
umat Tuhan berlaku taat dan setia kepada-Nya, Tuhan 
menjanjikan segala berkat akan dilimpahkan kepada 
mereka. Bahkan saking melimpahnya, segala berkat itu 
tidak akan berhenti hanya bagi mereka tetapi akan 
terus mengalir sampai ke banyak bangsa. Perjanjian ini 
bersifat kekal dan berlaku untuk selamanya. 
 
Di tengah berbagai krisis yang sedang kita hadapi saat 
ini, wajar bila kita merasa kuatir. Namun percayalah 
bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan semua yang 
terjadi tetap berada dalam rencana-Nya. Karena itu, 
marilah kita mulai bangkit kembali dengan kuat kuasa 
dari Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita untuk 
taat dan setia kepada Tuhan, maka Dia pun pasti akan 
melakukan bagian-Nya untuk mencurahkan hujan 
berkat. Di saat itulah, apa pun yang kita kerjakan akan 
berhasil. Semua kutuk kegagalan dan kemiskinan 
dalam hidup kita akan dipatahkan! Segala macam 
bentuk perbudakan dalam hidup kita akan 
dihancurkan! Bahkan sudah dipatahkan dan sudah 
dihancurkan! Semua orang akan bisa melihat bahwa 
Tuhanlah yang menyertai kita dan senantiasa 



memberikan hujan berkat-Nya kepada setiap kita! 
Yesaya 60 tergenapi! 
 
RENUNGAN 
ANGIN UTARA ROH KUDUS datang untuk membawa 
HUJAN BERKAT dalam hidup setiap kita. 
 
APLIKASI 

1. Kekeringan apakah yang saat ini terjadi dalam 
hidup Anda? Bagaimana Anda menyikapinya? 

2. Mengapa Anda membutuhkan angin profetik Roh 
Kudus dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda akan menantikan angin profetik 
Roh Kudus agar berhembus dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, apa pun yang sedang kami alami saat 

ini, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah lepas 
tangan dari hidup kami. Engkau tetap pegang kendali 
dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-

anak-Mu yang mengasihi-Mu. Hembuskanlah angin 
Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh kesegaran dan 

kekuatan untuk bangkit menjadi terang yang 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 20-22 
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