


17 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

ANGIN PROFETIK ROH KUDUS MEMBAWA 
KESELAMATAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 85:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 85:10 Sesungguhnya keselamatan dari pada-
Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, 
sehingga kemuliaan diam di negeri kita. 
 
Semenjak ayahnya meninggal, Rini dan ibunya hidup 
dalam kesusahan. Bukannya warisan, ayahnya malah 
meninggalkan setumpuk hutang. Padahal ayahnya 
merupakan pencari nafkah tunggal. Jadi, Rini dan ibunya 
tidak hanya kehilangan sosok seorang ayah dan suami, 
tetapi juga sumber penghasilan utama dalam keluarga. 
Hari demi hari dilalui mereka dengan penuh beban 
berat. Rini akhirnya memutuskan untuk tidak 
melanjutkan kuliah dan mencari pekerjaan. Ibunya pun 
membuka warung di depan rumah. Namun, sekalipun 
mereka berdua bekerja, tetap saja tidak bisa mencukupi 
kebutuhan hidup mereka karena mereka harus 
membayar hutang-hutang peninggalan sang ayah. 



 
Meski demikian, Rini dan ibunya tidak pernah berhenti 
berharap kepada Tuhan. Mereka senantiasa menjerit 
kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti turun 
tangan membebaskan mereka. Benar saja, suatu hari 
seorang kerabat jauh datang dan bercerita bahwa 
hatinya sangat tergerak untuk menjual sebidang tanah 
miliknya serta menyerahkan uang hasil penjualannya 
kepada Rini dan ibunya. Padahal, tanah tersebut sudah 
bertahun-tahun ditawarkan tetapi tidak juga laku. 
Ketika kerabat tersebut mau menurut kepada perintah 
Tuhan, tiba-tiba saja ada yang membeli tanah itu. Hari 
itu juga, seluruh hutang-hutang ayahnya, yang bahkan 
Rini tidak tahu kapan bisa melunasinya, sudah terlunasi. 
 
Banyak hal dalam hidup ini yang bisa membelenggu 
hidup kita, baik itu masalah dalam kesehatan, masalah 
dalam keluarga, ataupun masalah dalam keuangan 
seperti yang dialami Rini dan ibunya. Namun, tidak 
peduli apa pun masalah yang saat ini sedang 
membelenggu hidup kita, janganlah pernah kehilangan 
pengharapan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak 
pernah mengecewakan (Rm. 5:5). Percayalah dan 
lihatlah dengan mata iman bahwa saat ini angin profetik 
Roh Kudus sedang berhembus di tengah-tengah kita dan 
akan menyelamatkan serta membebaskan kita dari 
segala belenggu persoalan yang kita hadapi. 
 



RENUNGAN 
Banyak hal bisa MEMBELENGGU kita bagai seorang 
TAWANAN, tetapi ANGIN PROFETIK ROH KUDUS 
berhembus membawa KESELAMATAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan angin profetik Roh 

Kudus membawa keselamatan? 
2. Bagaimana angin profetik Roh Kudus dapat 

membebaskan belenggu hidup kita? 
3. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan saat 

hidup Anda terbelenggu bagaikan seorang tawanan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, apa pun yang terjadi dalam hidup kami saat 
ini, kami tidak mau kehilangan pengharapan. Kami 

akan senantiasa meletakkan hidup kami di tangan-Mu 
saja, karena kami percaya pertolongan Allah akan 
datang tepat pada waktu-Nya. Dan kami percaya 

bahwa angin profetik Roh Kudus sedang berhembus di 
tengah-tengah kami untuk menyelamatkan setiap 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 23-24 

Matius 7 



18 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

ULURAN TANGAN TUHAN DALAM SETIAP 
PERMASALAHAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 38:13-20 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 38:17a Sesungguhnya, penderitaan yang pahit 
menjadi keselamatan bagiku; Engkaulah yang 
mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan.  
 
Terapung-apung di tengah lautan dalam perahu karet 
kecil bukanlah pengalaman yang menyenangkan. 
Dengan harap-harap cemas, seorang kakek berharap 
ada kapal lain yang akan lewat dan 
menyelamatkannya. Memang, ada dua kapal besar 
yang melewatinya, tetapi tidak ada satu pun yang 
menyadari keberadaannya dan berlalu begitu saja. Hari 
demi hari, pria tua ini semakin lemah dan putus asa. Ia 
bahkan tanpa sengaja membakar perahu karet tempat 
satu-satunya ia dapat bertahan hidup. Kehilangan 
pengharapan, ia pun membiarkan dirinya tenggelam ke 
bawah laut. Namun, tiba-tiba saja sebuah tangan 
terulur ke dalam air. Kakek itu pun berenang naik dan 



menyambut uluran tangan tersebut. Rupanya, kobaran 
api besar dari perahu karetnya telah menarik perhatian 
orang-orang di atas kapal yang melintas di kejauhan, 
sehingga ia pun terselamatkan. 
 
Saat gelombang permasalahan mengepung hidup kita, 
sudah menjadi naluri dasar kita untuk mencoba 
bertahan dengan mengandalkan kekuatan dan akal 
budi kita sendiri. Setelah itu, kita akan mulai mencoba 
mencari bantuan orang lain. Tak jarang, kita pun 
menemukan bahwa tidak ada yang dapat ataupun yang 
mau menolong kita. Namun, seperti cerita di atas, 
sering kalinya saat kita mengalami krisis besar dan 
kehilangan seluruh pegangan kita, serta tidak tahu lagi 
harus berbuat apa, justru pertolongan Tuhan datang. 
 
Bukannya Tuhan tidak peduli kepada kita. Justru Dia 
amat sangat peduli pada kebaikan anak-anak-Nya. 
Karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia ingin kita 
belajar, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa 
kita harapkan dan andalkan. Saat kita menyadarinya 
dan mau berserah total kepada-Nya, Tuhan akan 
menghembuskan angin profetik Roh Kudus-Nya untuk 
menyelamatkan kita. Dia akan mengurapi kita, 
sehingga kita mampu mengatasi segala persoalan 
dengan kekuatan dan hikmat dari-Nya. Dia akan 
mengirimkan orang-orang yang akan mengulurkan 



tangan mereka, sehingga melalui mereka dan bersama 
mereka, seluruh rencana Tuhan tergenapi. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tuhan TIDAK PERNAH membiarkan kita TENGGELAM 
dalam masalah, Dia akan segera MENGULURKAN 
TANGAN-NYA dan MENGANGKAT kita kembali. 
 
APLIKASI 

1. Permasalahan apakah yang tengah Anda alami 
saat ini?  

2. Mengapa Tuhan tidak akan pernah membiarkan 
kita tenggelam dalam masalah? 

3. Bagaimana Anda akan menyikapi permasalah Anda 
mulai dari sekarang? 

 

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

pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan 
kami. Engkau selalu ada untuk mengulurkan tangan-

Mu tepat pada waktunya, sehingga kami boleh beroleh 
keselamatan dan kelepasan. Biarlah melalui hidup 

kami, semua orang boleh melihat, bukan karena kami, 
bukan karena orang lain, tetapi karena perbuatan-Mu, 

kami boleh memperoleh semua yang telah Engkau 
janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 25-26 
Matius 8:1-17 



19 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PRIBADI YANG SELALU SIAP MENOLONG DAN 

MENYELAMATKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 121:1-8 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 121:2-3 Pertolonganku ialah dari TUHAN, 
yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan 
membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan 
terlelap 
 
Pernahkah Anda mendengar dongeng tentang 
Pinokio? Pinokio adalah sebuah boneka kayu yang 
lucu dan nakal. Pinokio awalnya adalah boneka kayu 
yang dibuat oleh seorang kakek pemahat kayu, 
kemudian kakek tersebut menjadi ayah bagi Pinokio. 
Ia dipanggil Papa Geppetto. Papa Geppetto ini sudah 
tua dan sangat mengasihi Pinokio. Sayang sekali, 
Pinokio mudah sekali tertipu dan jatuh dalam 
jebakan. Singkat cerita, karena Pinokio suka malas 
dan tidak taat kepada papanya, maka ia diberikan 
seorang teman yang bernama Jimmy Jangkrik. Jimmy 
Jangkrik pun berperan sebagai penolong dan 



penasihat supaya Pinokio tidak nakal dan mudah 
tertipu.  

 
Itulah sepenggal kisah dongeng Pinokio. Banyak versi 
dongeng tentang boneka kayu ini, tetapi, ada satu hal 
yang bisa kita ambil sebagai contoh, yaitu adanya 
seorang penolong. Sama halnya dengan Papa Gepetto 
yang memberikan penolong bagi Pinokio, begitu pula 
dengan kita. Di tengah situasi dunia yang tidak 
menentu, ancaman virus corona di mana-mana, 
penurunan ekonomi, vonis dokter, keluarga 
berantakan, dan masih banyak hal lain yang bisa 
membuat kita stres, ketakutan, cemas, serta merasa 
tidak mampu lagi untuk menjalani hidup, kita patut 
bersyukur bahwa Tuhan mengetahui kondisi kita. 
Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan seorang 
penolong yang siap membantu kita setiap saat, yaitu 
Roh Kudus. 
 
Ya, Roh kudus adalah pribadi yang siap menolong dan 
menyelamatkan kita setiap hari, bahkan 24 jam 
nonstop. Melibatkan Roh Kudus dalam setiap aspek 
kehidupan kita, membuat kita mampu melewati segala 
perkara dan rintangan dalam hidup ini. Jangan putus 
pengharapan, karena Tuhan tidak akan membiarkan 
kaki kita goyah. Dia akan menghembuskan angin 
profetik Roh Kudus untuk kita, sehingga Roh Kudus bisa 
menuntun, menolong, serta menopang kita untuk 



menempuh jalan hidup yang berliku-liku ini, sehingga 
kita tidak terpeleset dan jatuh tergeletak.  
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS adalah PRIBADI yang siap MENOLONG 
dan MENYELAMATKAN kita 24 JAM NONSTOP setiap 
hari. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa pentingnya mengandalkan Roh 
Kudus dalam perjalanan hidup Anda? 

2. Sudahkah Anda selama ini berjalan dengan 
senantiasa mengandalkan pertolongan Roh Kudus? 

3. Setelah membaca renungan ini, apa komitmen 
Anda untuk mengaplikasikan renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan 
berterima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau 

kirimkan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami 
sanggup melewati segala rintangan dan proses dalam 
hidup ini bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 27-28 
Matius 8:18-34 



20 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SATU-SATUNYA YANG DAPAT KITA ANDALKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 17:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:7-8 Diberkatilah orang yang 
mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 
pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di 
tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi 
batang air, dan yang tidak mengalami datangnya 
panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak 
kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti 
menghasilkan buah. 
 
Siapa yang tidak pernah mendengar nama Abraham 
Lincoln? Ia diakui sebagai sosok presiden Amerika 
Serikat terbaik oleh para ahli sejarah. Pernah satu hari, 
seorang yang cukup dekat dengan Lincoln berjalan 
melintasi kamar presiden di Gedung Putih. Kebetulan 
pintunya sedikit terbuka. Lalu ia mendengar seseorang 
berbicara di dalam kamar tersebut. Karena penasaran, 
ia berhenti sejenak dan mencoba melihat siapakah 
orang yang sedang berbicara itu. Ia pun melihat sang 
presiden sedang berlutut di samping tempat tidurnya 



dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati, "Tuhan 
Yesus, tolong saya, Roh Kudus beri saya kebijaksanaan 
untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini." Ya, 
keberhasilan Lincoln terletak pada kesadaran dirinya 
untuk selalu mengandalkan pertolongan dan kuasa 
Tuhan. Itu sebabnya, ia memperoleh keberhasilan yang 
dikenang sampai dengan saat ini.  
 
Saat ini, Amerika dianggap sebagai negara super 
power. Banyak bangsa yang menaruh harapan untuk 
ditolong oleh negara Amerika, tetapi sesungguhnya 
presiden terbaiknya pun berharap pada pertolongan 
Tuhan. Belajar dari peristiwa ini, semestinya kita tidak 
perlu lagi berharap kepada orang lain, siapa pun juga. 
Sebab kita memiliki Tuhan, yang menolong dan 
mengangkat siapa pun yang mengandalkan dan 
meminta pertolongan-Nya.  
 
Jadi, hari ini, kesulitan apa yang kita sedang hadapi, 
sehebat apa pun masalah itu, percayalah bahwa Tuhan 
lebih berkuasa, dan Tuhan peduli pada kita. Selama 
kita mau datang dan meminta pertolongan kepada-
Nya, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan 
menghembuskan angin profetik Roh Kudus, sehingga 
kuasa mujizat-Nya bekerja atas kita dan kekuatan 
untuk menanggung segala sesuatu akan dicurahkan-
Nya kepada kita. Bersama-Nya, kita akan mampu 



menanggung, bahkan mengatasi setiap masalah, dan 
kita akan muncul sebagai pemenang. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENCELA orang yang MENGANDALKAN 
MANUSIA, tetapi MEMBERKATI orang yang datang 
MEMINTA PERTOLONGAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkan Anda mengandalkan Tuhan dalam 
segala hal? Apakah hasilnya?  

2. Mengapa Tuhan mencela orang yang 
mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri? 

3. Bagaimana Anda akan semakin mengandalkan 
Tuhan dalam segala perkara di hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
ada bagi kami. Hanya Engkaulah yang dapat kami 
andalkan dan kami menyadarinya. Berikanlah kami 

hati yang mau taat dan sabar untuk menantikan-Mu. 
Ke dalam tangan-Mulah kami menyerahkan segala 
sesuatu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 29-30 
Matius 9:1-17 



21 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERTOLONGAN ROH KUDUS YANG AJAIB 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:14-21 
 
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, 
 
Seorang jemaat Keluarga Allah menyaksikan 
bagaimana Tuhan menolong mereka di saat-saat sulit. 
Di bulan Agustus tahun 2018, ia diperhadapkan dengan 
pergumulan masa kontrakan rumah yang akan 
berakhir. Saat itu kondisi keuangannya sudah menipis, 
tidak mungkin cukup baginya untuk membayar biaya 
perpanjangan kontrakan. Di tengah kegundahannya, ia 
datang ke Pondok Daud. Ia berseru kepada Tuhan 
mencurahkan seluruh bebannya dan memohon 
sungguh-sungguh akan pertolongan-Nya. Tak disangka, 
tepat di tengah bulan, doa-doanya dijawab Tuhan.  
Sebuah tempat wisata di daerah Jawa Timur 
mengabarkan bahwa ia terpilih sebagai pemenang 
lomba foto yang pernah diikutinya di awal bulan Juni. 



Rasa syukurnya semakin tak terkira ketika ia tahu 
bahwa total uang hadiah yang diterimanya adalah 
sebesar kekurangan biaya kontrakan yang ia butuhkan.  
 
Dalam surat Efesus, kita dapati Rasul Paulus 
mendoakan para jemaat agar Roh Kudus yang Tuhan 
berikan dalam batin mereka bisa menguatkan dan 
meneguhkan iman mereka. Ia juga memohonkan 
supaya mereka dapat mengenal kasih Kristus dan 
memahami betapa besarnya kasih Tuhan bagi mereka. 
Sehingga melalui besarnya kuasa yang Tuhan kerjakan 
di tengah-tengah mereka, kemuliaan-Nya menjadi 
nyata. 
 
Apa pun pergumulan, tantangan, dan cobaan yang saat 
ini sedang Anda alami, percayalah bahwa Tuhan 
melihat itu semua. Percayalah bahwa di tahun penuh 
kemuliaan Tuhan ini, Tuhan sanggup mengerjakan jauh 
melebihi yang kita harapkan. Sebab sebesar itulah 
kasih-Nya kepada Anda. Jangan pernah menyerah, 
tetapi semakin bersungguh-sungguhlah mencari dan 
berseru kepada Tuhan. Karena bila saatnya tiba, Anda 
akan mendapatkan jawaban dan kemenangan yang 
tidak masuk akal. Tidak terduga dan seringkali jauh dari 
jangkauan pikiran kita. Saat perkenanan Tuhan turun, 
Dia akan menghembukan angin profetik Roh Kudus. 
Dia akan membawa perlindungan, kelepasan, 
keselamatan, dan kemenangan. Dia akan bekerja 



dengan cara-Nya yang ajaib dan penuh mujizat demi 
kemuliaan nama-Nya.  
 
RENUNGAN 
CARA ROH KUDUS menolong kita terkadang TIDAK 
BISA DISANGKA-SANGKA. 
 
APLIKASI 

1. Hal apakah dalam hidup Anda yang saat ini 
membutuhkan pertolongan Tuhan?  

2. Mengapa Roh Kudus dapat dan mau menolong 
Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri untuk 
menantikan pertolongan Roh Kudus? 

 

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

memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kami 
sebagai penolong kami. Bantulah kami untuk 

memahami besarnya kasih-Mu atas kami dan juga 
kehendak-Mu bagi setiap kami. Agar melalui 

pertolongan yang kami dapatkan, kami boleh semakin 
mengenal-Mu lebih dalam lagi dan Kau pakai untuk 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 31-32 
Matius 9:18-38 

 
 



22 AGUSTUS 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PENGHARAPAN AKAN TUHAN TIDAK AKAN PERNAH 
MENGECEWAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Petrus 3:3-10 
 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:9 Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, 
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 
 
Ingatkah Anda akan kisah Janda Sarfat yang mengalami 
masa kesusahan? Sewaktu itu, kekeringan terjadi di 
tanah Israel. Nasib janda itu beserta anaknya sudah 
sangat di ujung tanduk. Ia tidak punya apa-apa lagi 
untuk dimakan kecuali segenggam tepung dan sedikit 
minyak. Mungkin janda itu sudah berdoa memohon 
pertolongan Tuhan, tapi sampai di detik-detik ketika 
segala yang dipunyainya hampir habis, pertolongan 
Tuhan belum juga datang. Bisa kita bayangkan apa yang 
dirasakan oleh janda itu. Mungkin putus asa, kuatir, 
hampir menyerah, dan tidak tahu harus berbuat apa. 



Namun, tanpa diketahui oleh janda itu, Tuhan sudah 
menyiapkan pertolongan. Tuhan mengirimkan Nabi Elia 
untuk membawa pertolongan bagi janda itu, tepat pada 
waktunya.  
 
Hal yang sama pun terjadi saat bayi Musa terapung 
mengikuti arus sungai Nil. Bagi Miryam yang mengawasi 
dari jauh, pertolongan siapa yang diharapkannya selain 
menanti Tuhan sendiri yang bertindak? Dengan ajaib, 
Tuhan pun merancang segala sesuatunya tepat pada 
waktunya. Putri Firaun menemukan bayi itu, dan Tuhan 
memberikan keberanian kepada Miryam untuk 
menghadap sang putri untuk mencarikan inang 
pengasuh bayi bayi itu yang tidak lain adalah ibu dari 
bayi itu sendiri. Sungguh sangat ajaib karya dan 
pertolongan Tuhan! 
 
Yang harus kita renungkan sekarang adalah, jika 
pertolongan Tuhan di masa yang lalu sungguh-sungguh 
nyata, apakah saat ini Dia tidak bisa melakukannya bagi 
kita? Bisa! Karena Dia tetap Tuhan dan Dia tidak 
berubah, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita tetap 
anak yang dikasihi-Nya. Anak yang sudah dibayar 
dengan sangat mahal, yaitu dengan darah-Nya sendiri. 
Dia tidak akan pernah melalaikan janji-Nya, dan siapa 
yang tetap berharap kepada-Nya, tidak akan 
dikecewakan. Bagian kita adalah tidak menyerah, tetap 
percaya dan pegang teguh semua janji-Nya, maka Tuhan 



akan menghembuskan angin profetik Roh Kudus yang 
membawa pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Pertolongan Roh Kudus TEPAT PADA WAKTUNYA, 
bahkan Dia SUDAH BEKERJA SEBELUM kita mengalami 
masalah. 
 
APLIKASI 

1. Dalam hal apakah Anda sedang menantikan 
pertolongan Tuhan datang dalam hidup Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa sering kali Anda diminta 
untuk menunggu pertolongan Tuhan itu datang? 

3. Pernahkah Anda mendapatkan pertolongan Tuhan 
sungguh-sungguh tepat pada waktunya? 
Bagikanlah kesaksian Anda dan jadikan kesaksian 
itu sebagai untuk memberikan kekuatan bagi diri 
Anda sendiri! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin. 

Kami percaya Engkau setia sekalipun kami tidak setia. 
Dan kami percaya Engkau selalu ada bagi kami dan 

pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kami 
kekuatan ya Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri 
dalam iman kami kepada-Mu, supaya kami boleh 
keluar sebagai pemenang saat pertolongan-Mu 



dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 33-35 
Matius 10:1-20 



23 AGUSTUS 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SUTRADARA AGUNG YANG SANGGUP 

MENYELAMATKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 25:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 25:5 Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-
Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang 
menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan 
sepanjang hari. 
 
Di balik kesuksesan sebuah film, pastilah ada banyak 
pihak yang terlibat. Salah satunya adalah pembuat film 
yang lebih kita kenal dengan sebutan sutradara. 
Sutradara tidak hanya bertugas mengarahkan film 
sesuai skenario, ia memiliki peran penting dalam 
tahapan pembuatan film. Sutradara melakukan 
tugasnya sejak sebelum film dibuat hingga sebuah film 
selesai diproduksi. Sutradara pula yang menentukan 
siapa pemeran yang akan bermain dalam film yang 
dibuatnya. Namun pemeran film juga berperan penting 
dalam keberhasilan sebuah film. Ia harus memahami 
peran seperti apa yang harus dimainkan. Ia harus 
mengerti jalan cerita yang dikehendaki oleh sutradara, 



sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan 
gambar. Ketika pemain film tidak memiliki komunikasi 
dan hubungan yang baik dengan sutradara, lalu hanya 
mengikuti pemahamannya sendiri, kesalahan tak 
terelakkan bisa terjadi.  
 
Hidup kita di dunia ini pun ibaratnya seperti sebuah 
cerita atau film. Kita adalah pemeran-pemerannya, dan 
Tuhan adalah Sang Sutradara. Kita tidak bisa berjalan 
mengikuti kehendak kita sendiri kalau kita 
menginginkan alur kehidupan kita berjalan dengan 
baik. Sebaliknya, kita harus mengikuti alur yang sudah 
Sutradara kita buat dalam hidup kita. Untuk bisa 
mengikuti jalan cerita Sang Sutradara, kita perlu 
membangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus.  
 
Saat kita memiliki hubungan yang dekat, Tuhan akan 
memberitahukan apa saja yang harus kita lakukan dan 
Dia selalu akan mengingatkan kita saat kita keliru 
dalam memilih jalur kehidupan. Oleh karena itu, jangan 
sampai kita mendukakan Roh Kudus, tetapi bangunlah 
hubungan dengan-Nya. Berbicaralah dengan-Nya, 
percayalah perkataan-Nya, taat kepada-Nya, dan 
lakukan perintah-Nya. Dengan membangun hubungan 
yang dekat dengan-Nya, Dia akan menyelamatkan kita 
dari pergumulan kita, baik sakit-penyakit, masalah 
keluarga, keuangan, maupun pekerjaan kita. 
Percayalah perkenanan Roh Kudus nyata atas hidup 



kita dan angin Roh Kudus akan berhembus dengan kuat 
untuk menyelamatkan kita semua. (LEW) 
 
RENUNGAN 
BANGUNLAH HUBUNGAN dengan Roh Kudus, sebab 
Dialah SUTRADARA AGUNG yang sanggup 
MENYELAMATKAN kita. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah membangun hubungan yang 
dekat dengan Roh Kudus? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Bagaimana cara Tuhan, Sutradara Agung 
menyelamatkan hidup Anda? 

3. Mengapa Anda harus membangun hubungan 
dengan Roh Kudus?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah 
Sutradara Agung dalam kehidupan kami. Kami 

percaya, Engkau sanggup menolong dan 
menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk selalu 

membangun hubungan yang dekat dengan-Mu, Roh 
Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 36-38 

Matius 10:21-42 
 


