


31 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

PERBEDAAN ANGIN PROFETIK DARI TIMUR BAGI 
ORANG PERCAYA 

 
BACAAN HARI INI 
Maleakhi 3:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Maleakhi 3:18 Maka kamu akan melihat kembali 
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara 
orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang 
tidak beribadah kepada-Nya. 
 
Sudah sering Eca mendengarkan kesaksian di gereja 
bahwa ada jemaat yang mengalami mujizat-mujizat 
yang sungguh amat luar biasa. Namun tak pernah sekali 
pun terbesit di pikirannya bahwa ia akan mengalami hal 
yang demikian, bahkan mendoakannya pun tidak. Eca 
merasa tidak ada suatu pun yang kurang dari hidupnya. 
Ia memiliki orangtua yang harmonis, kesehatan yang 
prima, prestasi studi yang cemerlang, teman-teman 
yang baik, serta pelayanan yang sangat dicintainya. Jadi, 
Eca tidak merasa bahwa ia memerlukan mujizat di 
hidupnya. 
 



Akan tetapi, hal itu berubah ketika pandemi melanda. 
Terasa sekali pukulan yang diterima keluarganya, 
apalagi dari sektor finansial. Namun Eca tetap bersyukur 
karena ia telah diwisuda sebelum pandemi, jadi ia tidak 
perlu mengalami penundaan sama seperti beberapa 
teman sekampusnya. Eca sadar bahwa kini saatnya ia 
membantu perekonomian keluarganya. Ia harus 
mencari kerja. Namun, tidak sedikit yang mengatakan 
bahwa itu mustahil. Karena banyak perusahaan yang 
justru mem-PHK karyawannya. Meskipun opini negatif 
terus ia dengar, rupa-rupanya hal itu tidak melemahkan 
iman Eca. Justru sebaliknya, ia sangat percaya bahwa 
Tuhan yang akan memberinya pekerjaan yang terbaik. 
Segera Eca mengirimkan beberapa lamaran. Benar saja, 
belum lama ada panggilan wawancara masuk dan ia 
langsung diterima hari itu juga di perusahaan yang ia 
inginkan. Sesuai dengan posisi yang ia sukai dan bahkan 
dengan gaji yang melebihi bayangannya. 
 
Ya, masalah boleh ada, krisis boleh menerpa, bahkan 
menjatuhkan banyak orang, tetapi Tuhan tidak akan 
membiarkan semua itu menghancurkan kita (Mzm. 
91:7). Sebaliknya, angin kecang justru dipakai Tuhan 
untuk membawa perubahan positif dalam hidup kita, 
yang membedakan orang benar dengan orang fasik. 
Terang-Nya akan bercahaya dalam kita, sehingga 
melalui hidup kita, orang-orang akan melihat bahwa ada 
penyertaan dan pembelaan Tuhan atas anak-anak-Nya. 



Percayalah bahwa angin profetik Roh Kudus akan 
berhembus dan membalikkan keadaan bagi orang-
orang percaya. 
 
RENUNGAN 
Hembusan ANGIN PROFETIK ROH KUDUS dari Timur 
membawa PERUBAHAN yang membedakan ORANG 
BENAR dengan orang fasik. 
 
APLIKASI 
1. Coba renungkanlah, bagaimana dampak angin 

profetik dari Timur dalam hidup Anda?! 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan angin 

profetik dari Timur berhembus? 
3. Bagaimanakah bedanya angin Timur bagi anak Tuhan 

dan bagi orang fasik?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu, sekalipun Engkau mengizinkan 

angin Timur berhembus, namun angin itu tidak akan 
membinasakan kami. Justru sebaliknya, ada angin Roh 
Kudus yang akan membalikkan keadaan dalam hidup 

kami, sehingga kami boleh menjadi agen terang-Mu di 
tengah kegelapan yang ada. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 7-8 

Matius 15:1-20 

 



01 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

ANGIN PROFETIK YANG MENYATAKAN PEMBELAAN 
TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 6:17-25 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 6:22 Tuhan membuat tanda-tanda dan 
mujizat-mujizat, yang besar dan yang mencelakakan, 
terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya, di 
depan mata kita; 
 
Sudah sekian lama bangsa Israel hidup sebagai orang-
orang yang diperbudak. Mereka mengalami 
penderitaan dan aniaya, sehingga tidak ada waktu 
serta kesempatan bagi mereka untuk beribadah. 
Melihat kondisi yang dialami bangsa Israel, Tuhan tidak 
tinggal diam. Ia memilih Musa dan memberikan 
tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel keluar 
dari tanah perbudakan. Namun, karena kekerasan hati 
Firaun, Tuhan pun menurunkan tulah-tulah ke atas 
Mesir. 
 



Tanda-tanda ajaib yang besar ini adalah pembelaan 
Tuhan atas bangsa Israel. Pada tulah kedelapan, 
disebutkan bagaimana Tuhan menghembuskan angin 
Timur yang membawa belalang melintasi negeri Mesir 
(Kel. 10:13-14). Melalui angin profetik dari timur inilah, 
Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib dengan 
mendatangkan berbagai tulah di Mesir. Bagi sebagian 
orang, tulah-tulah ini adalah sebuah bencana atau 
malapetaka, bahkan banyak merugikan. Akan tetapi, 
berbeda hal dengan bangsa Israel, justru ini adalah 
kesempatan bagi mereka untuk segera pergi 
meninggalkan Mesir. Bagi bangsa Israel, ini adalah 
sebuah pembuktian pembelaan dan penyertaan Tuhan 
yang begitu nyata. 
 
Ada banyak permasalahan, kendala dan persoalan yang 
melanda dunia. Terutama dalam situasi pandemi 
seperti sekarang ini, ketika banyak orang merasakan 
kekuatiran, ketakutan, kecemasan, dan bahkan putus 
asa untuk berjuang. Namun, ini berbeda bagi kita anak-
anak Tuhan. Sekalipun yang kita hadapi sama, tetapi 
kita punya Tuhan. Angin profetik Roh Kudus dari Timur 
tidak akan mendatangkan pembinasaan, tetapi jurstu 
menyatakan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Kita 
pun akan mengalami hal-hal yang spektakuler dan 
perkara-perkara yang ajaib, sehingga semua mata 
dapat melihat terang kemuliaan Tuhan yang memancar 
melalui hidup kita.   



 
RENUNGAN 
Angin profetik Roh Kudus dari Timur TIDAK AKAN 
MEMBINASAKAN, tetapi justru MENYATAKAN 
PEMBELAAN TUHAN dalam hidup umat-Nya. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan atau 
persoalan dalam kehidupan Anda? 

2. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan yang 
terjadi dalam hidup Anda selama ini? 

3. Apa yang menjadi komitmen Anda setelah 
membaca renungan hari ini? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas 
segala penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup 
kami. Ajar kami untuk dapat melihat dan menghitung 
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus 
dapat bersyukur dan menyadari bahwa pembelaan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 9-11 
Matius 15:21-39 

 



02 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

ANGIN YANG MEMBAWA KEMERDEKAAN BAGI 
ORANG PERCAYA 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:2 Roh, yang memberi hidup telah 
memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa 
dan hukum maut. 
 
Setelah bertobat dan berhasil sembuh dari 
ketergantungan narkotika, hidup Steven tidak serta-
merta bebas dari godaan. Beberapa teman masih saja 
berusaha mengajaknya kembali pada kehidupan lama. 
Tidak mudah bagi Steven untuk bisa lepas dari 
ketergantungan. Ia sudah menjalani pengobatan 
selama berbulan-bulan, entah sudah berapa banyak 
dana ia habiskan, tetapi saat itu ia masih belum 
mampu meninggalkan narkotika. Hingga Steven 
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejak 
itulah hidupnya diubahkan. Ia terlepas begitu saja dari 
ketergantungannya tanpa kendala berarti. 
 



Suatu hari, teman yang sangat karib dengan Steven 
datang ke kotanya. Walaupun Steven senang akan 
bertemu dengan teman yang dirindukannya, tetapi ia 
juga cemas karena temannya itu seorang pecandu yang 
masih aktif. Steven takut ia tidak bisa melawan godaan. 
Sepanjang jalan menuju tempat temannya menginap, 
Steven tak henti berdoa. Ia meminta Roh Kudus 
menyertai, menjagai, dan menguatkan dirinya. 
Kemudian saat temannya menyodorkan obat terlarang 
itu di depan matanya, ia pun benar-benar mampu 
menolaknya. Begitu senangnya hati Steven, melebihi 
menang undian 1 Miliar rasanya. Ia merasa benar-
benar telah merdeka, sampai ia ingin menari-nari 
saking senangnya.  
 
Ya, hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari 
jerat dan ikatan dosa. Saat kita tidak mampu 
melepaskan diri, karya Roh Kuduslah yang akan 
mengakhiri perlawan si jahat yang mencengkeram kita 
mati-matian. Tuhan kita yang hidup dan masih berkata-
kata sampai hari ini, telah menyampaikan pesan-Nya. 
Bahwa saat ini Dia akan menghembuskan angin Roh 
Kudus dari Timur yang membawa kemerdekaan bagi 
setiap orang yang percaya dan terus bertekun dalam 
Dia. Inilah saatnya bagi kita melihat pekerjaan Tuhan 
yang luar biasa dalam hidup kita. Apa pun ikatan dosa 
yang menjerat kita saat ini, akan tertiup habis oleh 



kedahsyatan angin Roh Kudus dan tak akan kita lihat 
lagi untuk selama-lamanya. (PF) 
 
RENUNGAN 
ANGIN PROFETIK ROH KUDUS dari Timur MEMBAWA 
KEMERDEKAAN bagi ORANG PERCAYA. 
 
APLIKASI 

1. Dalam hal apa Anda ingin dimerdekakan saat ini? 
2. Apakah Anda percaya Tuhan sanggup 

membebaskan Anda secara total? Apa tindakan 
nyata Anda? 

3. Apa yang akan Anda lakukan bagi Tuhan setelah 
Anda menerima kemerdekaan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, hanya dalam Engkau ada kemerdekaan 
yang sejati. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya 
agar setiap kelemahan, dosa, dan pelanggaran yang 
tidak sanggup kami lepaskan sendiri, Kau singkirkan 
jauh-jauh dari kehidupan kami. Yang kami inginkan 

adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 12-13 

Matius 16 



03 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

SYARAT MENERIMA DASYATNYA ANGIN PROFETIK 
ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 10:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan 
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya 
dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia 
dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. 
 
Buah anggur adalah buah yang sangat menarik. 
Macamnya pun banyak dan warna buahnya juga 
beragam. Merah, hijau, ataupun ungu. Seperti pada 
umumnya, buah-buah anggur tumbuh pada 
rantingnya. Namun, hanya ranting-ranting yang 
melekat kuat pada pokoknyalah yang akan berbuah 
lebat. Ketika angin bertiup, ranting-ranting yang 
melekat pada pokoknya akan tetap melekat kuat, 
sedangkan ranting-ranting yang tidak melekat pada 
pokoknya akan terlepas, kering, dan mati. 
 



Hidup tak ubahnya seperti pohon anggur. Meskipun 
angin bertiup, jika melekat kuat pada Pokok Anggur, 
yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan tetap hidup, bahkan 
berbuah lebat. Sebaliknya, jika tidak melekat maka kita 
akan mati. Mungkin mengalami banyak kegagalan, 
kesakitan, atau kejatuhan. Namun, janganlah kita takut 
akan kedasyatan angin permasalahan yang menerpa 
kencang. Akan tetapi, penuhilah syarat untuk 
menerima dasyatnya angin profetik Roh Kudus, agar 
kita tak tergoyahkan dan bisa tetap berdiri kuat 
menghadapi tantangan hidup ini. 
  
Syaratnya cukup mudah, yaitu menjadikan Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup kita. 
Selama masih ada kesempatan, segera bertobat dan 
berpindahlah ke pihak Tuhan. Buka hati bagi Yesus dan 
terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. Maka 
Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita dan mulai 
sekarang kita tidak perlu takut pada apa pun juga. 
Jangan berseberangan dengan Tuhan, tetapi sejalanlah 
dengan Tuhan. Kalau kita rindu angin Roh Kudus yang 
dahsyat itu semakin kencang berhembus dalam hidup 
kita dan membawa promosi serta mujizat spektakuler, 
pastikan hidup kita semakin sejalan dengan Tuhan. 
Pastikan pikiran, visi, rencana, ambisi, dan yang kita 
kerjakan, semua sejalan dengan kehendak Tuhan. 
Dengan demikian, angin Roh Kudus akan senantiasa 
berhembus membawa anugerah besar dan perubahan 



dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Syarat untuk menerima dahsyatnya ANGIN PROFETIK 
ROH KUDUS dari Timur adalah MENJADIKAN YESUS 
sebagai TUHAN dan JURUSELAMAT. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah menjadikan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat hidup Anda? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda harus menjadikan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar menerima 
dasyatnya angin profetik Roh Kudus dari Timur?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengundang Engkau 
masuk ke dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan 
Juruselamat pribadi kami. Kami percaya angina 

profetik Roh Kudus dari Timur yang dasyat akan terjadi 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 14-15 

Matius 17 
 



04 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

ANUGERAH BESAR DI BALIK VISI DAN PANGGILAN 
TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:25-34 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu. 
 
Demi menyelamatkan diri dari kelaparan, Naomi dan 
keluarganya meninggalkan Betlehem. Namun, 
bertahun-tahun kemudian suami dan kedua anak laki-
lakinya meninggal dunia. Tinggal dua menantunya, Ruth 
dan Orpa. Naomi pun meminta mereka pulang kembali 
ke rumah orangtua mereka. Meski berat hati, Orpa 
segera meninggalkan Naomi, sementara Ruth tidak. Ia 
memilih untuk tetap tinggal, sebab melalui mertuanya, 
ia menemukan kebenaran hidup, yaitu mengenal Allah 
Israel. Dengan setia, ia mau setiap hari menjaga Naomi 
dan taat mengikuti apa yang diperintahkannya. 
Sekalipun secara mata jasmani tidak ada kebahagiaan 
yang didapatkan, tetapi Ruth melakukan dan 



mengutamakan hal yang benar di mata Tuhan. Hidup 
sejalan dengan kebenaran, itulah yang terutama bagi 
seorang Ruth. 
 
Akhirnya berhembuslah ‘angin dari Tuhan’, membawa 
Ruth kembali ke Betlehem mengikuti Naomi. Di sana ia 
hidup sebagai janda yang memungut sisa hasil panen di 
ladang-ladang orang Israel. Belum ada perubahan apa-
apa di hidup Ruth. Namun Tuhan tahu. Dia sedang 
mempersiapkan hal yang terbaik bagi Ruth. ‘Angin 
Tuhan’ pun kembali berhembus. Tuhan membawa Ruth 
bertemu dengan Boas, yang ternyata adalah pemilik 
dari ladang tempat ia sedang memungut sisa-sisa 
gandum. Akhirnya, Boas pun mengambil Ruth sebagai 
istrinya. Ruth yang tadinya kekurangan, hidupnya 
diangkat oleh Tuhan secara ajaib. Masa depan yang 
suram diganti dengan hal-hal indah yang penuh dengan 
harapan. Sungguh angin dari Tuhan yang membawa 
anugerah besar dalam hidup Ruth! 
 
Anda mau hal yang sama juga terjadi dalam hidup Anda? 
Anda mau angin Roh Kudus membawa dan menuntun 
Anda pada hidup yang penuh dengan anugerah besar? 
Hiduplah dalam visi dan kehendak Tuhan. Jadikan itu 
sebagai pengejaran utama Anda. Maka, lihatlah apa 
yang akan diberikan Tuhan kepada Anda: semuanya! Ya, 
itulah janji-Nya, dan itu yang akan dikerjakan-Nya bagi 
hidup Anda. Haleluya! 



 
RENUNGAN 
Saat kita sejalan dengan VISI dan PANGGILAN TUHAN, 
angin profetik Roh Kudus akan berhembus membawa 
ANUGERAH BESAR dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, sudahkah Anda hidup dalam visi 
dan panggilan yang Tuhan kehendaki dalam hidup 
Anda? 

2. Apakah yang akan Anda alami dan dapatkan jika 
Anda benar-benar/makin sungguh-sungguh hidup 
dalam visi dan panggilan Tuhan? 

3. Hal apa yang akan Anda lakukan supaya Anda 
semakin masuk dalam visi dan panggilan Tuhan? 
Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, terima kasih atas rencana-Mu yang indah 
dalam hidup kami. Kami percaya semua itu akan 

membawa kami pada kehidupan yang terbaik. Berikan 
kami kemampuan dan kekuatan, ya Tuhan, supaya 

kami semakin ada  dalam panggilan-Mu, supaya nama-
Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 16-18 
Matius 18:1-20 

 

 

 

 



05 SEPTEMBER 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA AWAL MULA GREAT REVIVAL 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 133:1-3 
  
RHEMA HARI INI 
Mazmur 133:2-3 Seperti minyak yang baik di atas 
kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut 
Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung 
Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab 
ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan 
untuk selama-lamanya. 
 
Taman bermain perumahan Langit Biru sudah lama 
menjadi tempat favorit anak-anak berusia TK dan awal 
SD. Mereka bermain ayunan, perosotan, jungkat-
jungkit, dan kotak pasir bersama-sama. Setiap hari 
rasanya begitu menyenangkan. Namun suatu hari, 
sekumpulan anak SMP muncul di tempat main mereka. 
Anak-anak SMP itu mulai mem-bully anak-anak yang 
berbadan lebih kecil dari mereka dan menguasai taman 
itu untuk mereka sendiri. Mereka bahkan tidak segan 
membuang sampah sembarangan dan mengotori 
fasilitas bermain. Awalnya anak-anak yang kecil hanya 



bisa menonton dan menunggu sampai mereka diizinkan 
bermain dengan salah satu alat permainan di sana.   
 
Sampai kemudian, salah satu anak TK memberanikan 
diri untuk menantang anak-anak yang lebih besar itu. 
Tentu saja anak itu di-bully habis-habisan. Lalu salah 
satu temannya bangkit membela anak itu dan saat ia 
pun hendak dikerjai, anak-anak yang lain menghambur 
ke arah anak-anak SMP tersebut dan melawan balik. 
Lama-kelamaan anak-anak yang lebih besar itu 
kewalahan dan memilih untuk kabur. Akhirnya mereka 
bisa memiliki taman bermain mereka kembali.  
 
Hari-hari ini pun anak-anak Tuhan seperti di-bully habis-
habisan oleh kegelapan. Bukan saja kehidupan pribadi 
kita dihajar oleh berbagai permasalahan yang kini 
mendunia, tetapi tempat beribadah kita pun seolah-
olah direbut. Persis seperti yang dialami oleh murid-
murid Yesus dua ribu tahun yang silam. Namun, ketika 
umat Tuhan bersatu hati dan berkumpul besama 
menanti-nantikan Tuhan, Dia pun tidak akan tinggal 
diam. Dia akan menghembuskan angin pofetik Roh 
Kudus yang membawa perubahan ke tengah-tengah 
kita, sehingga kita boleh bangkit dan memancarkan 
terang kemuliaan-Nya kepada dunia ini. Dengan 
demikian kegelapan dikalahkan dan orang banyak akan 
melihat serta berbondong-bondong datang untuk 
menerima terang Tuhan dalam hidup mereka. (MV.L) 



 
RENUNGAN 
Rahasia mengalami GREAT REVIVAL dimulai dengan 
KESATUAN. 
 
APLIKASI 

1. Kesatuan seperti apakah yang dimaksud untuk 
great revival?  

2. Mengapa great revival hanya bisa dimulai dengan 
kesatuan? 

3. Bagaimana Anda bisa ikut berperan dalam kesatuan 
yang ingin Tuhan bangkitkan di tengah-tengah 
gereja-Nya? 

 

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

memberikan terang-Mu dalam hidup kami. Kami mau 
bangkit dalam kesatuan, agar kami bisa Kau pakai 

untuk membawa obor kemuliaan-Mu yang 
mengobarkan api Roh-Mu ke mana pun kami 

melangkah. Satukan hati kami, anak-anak-Mu ini, agar 
great revival-Mu bisa Kau nyatakan dengan segera di 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 19-20 
Matius 18:21-35 



06 SEPTEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

KEMULIAAN TUHAN YANG TERBIT DALAM KESATUAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 18:12-20 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:20 Sebab di mana dua atau tiga orang 
berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-
tengah mereka." 
 
Almalonga, Guatemala. Sekitar tahun 1980, kota kecil 
di Amerika Latin ini sangat kacau, miskin, kumuh, 
gersang, dan dengan tingkat kriminal yang sangat 
tinggi. Beberapa pemuda tergerak dan membentuk tim 
doa. Mereka dengan tekun berdoa dan Roh Kudus 
memberikan penglijhatan bahwa kota itu dikuasai roh-
roh teritorial. Kelompok pemuda itu bersepakat 
bersama-sama mengejar Roh Kudus dan melakukan 
peperangan Rohani. Tuhan pun bekerja dan kota 
Almalonga mulai menampakkan perubahan. Pada 
tahun 2000, penjara terakhir di kota itu dikosongkan. 
Artinya tindak pidana hampir tidak ada. Hasil pertanian 
juga berubah secara luar biasa. Wortel besarnya 
melebihi tangan orang dewasa, kobis melebihi bola 



basket, dan waktu panennya pun sangat singkat. 
Produksi pertanian naik sepuluh kali lipat. Setiap hari 
tampak truk tronton berderet mengangkut hasil bumi 
yang berlimpah. Keajaiban Tuhan itu membuat 
Almalonga menjadi terkenal. Orang-orang berduyun-
duyun datang untuk menyaksikan keadaan kota itu. 
Semua terjadi karena sekelompok anak Tuhan berdoa 
untuk kotanya. 
 
Dua ribu tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan di 
loteng Yerusalem, dan itu adalah awal dari kebangkitan 
besar-besaran gereja Tuhan. Sejak itu murid-murid 
yang ketakutan diubahkan Tuhan menjadi tentara Allah 
yang dahsyat. Mereka menjadi Rasul Tuhan yang 
menyala-nyala. Peristiwa itu terjadi sebab murid-murid 
berdoa bersepakat bersama-sama mengejar Roh 
Kudus.  
 
Sekarang adalah waktu Tuhan atas kita, kalau kita 
merindukan great revival terjadi, kalau kita percaya 
bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan, kita harus 
mulai dari sekarang. Tuhan akan menghembuskan 
angin profetik Roh Kudus-Nya dan menyatakan kuasa-
Nya atas kita, untuk membebaskan bangsa kita. Tugas 
kita adalah bersatu hati, satu visi, satu langkah, dan 
satu perjuangan. Saat angin Roh Kudus itu berhembus, 
gelombang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat akan 
terjadi di tengah-tengah kita. Kita akan mengalami 



hari-hari penuh kemuliaan, tingkap langit tersingkap, 
hujan berkat tercurah, belenggu-belenggu terbuka, dan 
jiwa-jiwa akan datang. Yesaya 60 terjadi. 
 
RENUNGAN 
Ketika orang percaya BERSATU dan BERSEPAKAT 
BERSAMA-SAMA mengejar Roh Kudus, maka 
KEMULIAAN-NYA PASTI AKAN DINYATAKAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda terlibat dalam kegerakan Roh 

Kudus untuk great revival? Mengapa demikian?  
2. Mengapa Anda perlu ikut bagian dalam kesatuan 

saudara seiman untuk mengejar Roh Kudus? 
3. Bagaimana Anda akan berspakat bersama saudara-

saudara seiman untuk mengejar Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami datang dengan segala keadaan 

kami ke hadapan-Mu. Seperti Engkau peduli pada 
kehidupan dan penghidupan kami, kami pun rindu 

untuk peduli pada rencana dan kehedak-Mu. Berikan 
kami hati yang rindu akan jiwa-jiwa dan bersatu 

dengan saudara-saudara seiman kami untuk mengejar-
Mu, sehingga kami boleh melihat great revival itu 

dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 21-22 

Matius 19 
 


