


12 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SAATNYA MOMENTUM ROHANI BESAR TERJADI 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 
atasmu. 
 
Dani berupaya keras untuk memperbaiki hidupnya 
yang sudah rusak. Namun kegagalan, putus asa, dan 
kehilangan pengharapan masih saja menghantui 
pikirannya. Sekeras apa pun usahanya, tidak juga 
membuahkan hasil. Ia justru terjatuh dan mengulang 
dosa yang sama lagi. Hingga suatu kali di hari Minggu, 
ia teringat ajakan temannya untuk beribadah di GBI 
Keluarga Allah. Dani ragu-ragu, tetapi entah mengapa 
ia merasakan dorongan hati yang kuat untuk datang 
gereja. Ia pun memberanikan diri untuk berangkat dan 
melangkah masuk ke dalam gedung gereja. 
 
Saat firman Tuhan disampaikan, Dani merasakan 
adanya siraman air segar memenuhi hatinya. Hatinya 
terasa damai. Sesaat Dani lupa akan masalah dan masa 
lalunya. Lalu pendeta yang sedang berkhotbah 
mengatakan, “Jikalau kamu bertobat berilah dirimu 
dibaptis dan undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam 



hatimu.” Ia pun mendaftarkan diri untuk ikut dibaptis. 
Usai dibaptis, Dani merasakan sesuatu yang berbeda 
dalam dirinya. Ia tidak lagi bingung akan masa 
depannya. Ia yakin bersama Tuhan, ia pasti bisa melalui 
semuanya. Dani begitu bersukacita dengan momen 
terbesar dalam hidupnya, yaitu dibaptis dan memberi 
diri untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat pribadinya. 
 
Ya, momentum tidak akan datang dua kali. Momentum 
adalah kesempatan atau waktu yang paling tepat. 
Begitupun dengan momentum rohani, dimana momen 
ini akan menjadi momen terbaik lawatan Roh Kudus 
dimanifesikan secara luarbiasa. Yaitu lawatan Roh 
Kudus yang terbesar di sepanjang sejarah dunia ini. 
Meskipun keadaan dunia seperti sekarang ini, tetapi 
percayalah inilah saatnya momentum rohani terbesar 
itu terjadi. Ini adalah sebuah kesempatan emas, yang 
paling berharga, paling langka dan mungkin tidak akan 
terulang lagi.  Inilah saatnya revival besar-besaran di 
seluruh dunia akan dimulai. Oleh karena itu, jangan sia-
siakan kesempatan yang ada, ambillah bagian dalam 
sejarah momentum rohani besar ini dan persiapkan diri 
kita untuk menjadi salah satu bagian di dalamnya, 
karena momentum ini adalah momentum yang luar 
biasa dalam sejarah. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Sekaranglah saatnya MOMENTUM ROHANI TERBESAR 
terjadi. 
 
APLIKASI 
1. Apa tanda momentum rohani terbesar akan terjadi? 
2. Mengapa sekarang menjadi saat terjadinya 

momentum rohani terbesar? 
3. Bagaimana persiapan Anda dalam menyambut 

terjadinya momentum rohani besar?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau 
berikan kepada kami sehingga kami berada pada 
waktu momentum rohani besar terjadi. Kami mau 

menjadi bagian dalam sejarah rohani terbesar ini. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 143-145 

1 Korintus 14:21-40 

 

 



13 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
EFEK POSITIF MELAKUKAN DOA PUASA DENGAN 

TEPAT 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:17-18 Tetapi apabila engkau berpuasa, 
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya 
jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang 
berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di 
tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang 
tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 
 
Pandemi selama satu tahun terakhir ini mengakibatkan 
beragam dampak negatif. Salah satunya adalah banyak 
orang yang api rohnya padam. Hal ini juga dialami oleh 
Iwan. Saat gerejanya mengumumkan adanya gerakan 
doa puasa, KKS-nya, Rudi, mengajak semua anak selnya 
untuk ikut dalam kegerakan tersebut. Iwan pun 
akhirnya memutuskan untuk ikut doa puasa karena 
takut dianggap 'kurang rohani' oleh teman-temannya. 
Ia juga berpikir doa puasa kali ini pasti mudah, karena 
hanya 21 hari saja, tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya yang berlangsung 40 atau 50 hari. 
 
Setelah tiga minggu berlalu, Rudi bertanya kepada 
setiap anak selnya mengenai pengalaman mereka 
selama mengikuti gerakan doa puasa. Saat itu semua 



anak selnya menyampaikan bahwa mereka merasakan 
api roh mereka dibangkitkan. Hanya Iwan yang merasa 
tidak ada perbedaan apa-apa. Namun, setelah ia 
bertanya dan banyak bercerita dengan KKS-nya, ia tahu 
bahwa doa puasa yang dijalaninya ternyata tidaklah 
tepat. Karena hanya manusia jasmaninya saja yang 
berpuasa, tidak ada bedanya dengan orang yang 
melakukan diet. KKS-nya pun menyarankan agar Iwan 
mengubah motivasinya dan mengisi hari-harinya 
selama doa puasa dengan membaca firman Tuhan dan 
berdoa. Benar saja, saat ia menjalani doa puasa dengan 
benar, ia merasakan rohnya sungguh-sungguh 
dibangkitkan. 
 
Ya, pasti akan ada perbedaan yang mendasar antara 
berdoa puasa dengan hanya tidak makan saja. Saat 
berdoa puasa, sebenarnya kita sedang menyalibkan 
kedagingan kita. Kita merendahkan diri di hadapan 
Bapa dan mengisi hidup dengan makanan-makanan 
roh. Saat itulah, manusia jasmani kita sedang 
dilemahkan dan manusia roh kita yang semakin kuat. 
Ambil komitmen untuk berdoa dan berpuasa dengan 
benar, maka kita akan membuka pintu menuju dimensi 
roh dan lawatan Roh Kudus dimanifestasikan secara 
luar biasa dalam hidup kita. Mari benahi motivasi kita 
dalam mengikuti kegerakan ini sehingga kita tidak 
melewatkan momentum luar biasa yang sedang Tuhan 
adakan dan mengalami terobosan yang besar dalam 
kerohanian kita. 



RENUNGAN 
DOA PUASA yang TEPAT akan membangun 
MOMENTUM ROH yang KUAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mengikuti kegerakan doa puasa ini? 

Apakah doa puasa Anda selama ini sudah tepat? 
2. Menurut Anda, mengapa doa puasa yang tepat 

dapat membangun momentum Roh yang kuat? 
3. Setelah Anda membaca renungan hari ini, 

komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
melakukan doa puasa dengan tepat? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu bahwa inilah waktunya lawatan 

yang besar akan segera terjadi. Kami tidak mau 
ketinggalan dalam momentum ini, ya Tuhan. Kami mau 

melangkah untuk turut serta ambil bagian dalam 
kegerakan doa puasa ini sehingga kami pun boleh 

mengalami dan merasakan lawatan Roh Kudus-Mu 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 146-147 

1 Korintus 15:1-28 



14 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MILIKI KESUNGGUHAN HATI SAAT MELAKUKAN DOA 

PUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 58:5 Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang 
Kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, 
jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan 
membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik 
tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kausebutkan 
berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada 
TUHAN? 
 
Seorang tukang kayu yang sudah bekerja puluhan 
tahun mengajukan permintaan untuk pensiun. Hal itu 
menjadi perhatian khusus pimpinan perusahaan, 
karena tukang kayu tersebut adalah karyawan terbaik 
di perusahaannya. Sebelum pensiun, tukang kayu ini 
diberi tugas terakhir untuk memimpin proyek 
pembangunan rumah tinggal. Tukang kayu ini diberi 
kebebasan untuk menentukan desain dan juga memilih 
bahan tanpa batasan anggaran. Mengetahui hal 
tersebut, si tukang kayu menjadi jengkel, karena 
pekerjaan tersebut butuh waktu lama untuk 
menyelesaikannya. Dengan terpaksa ia tetap 
mengerjakan tugas itu, tetapi ia asal-asalan memilih 
bahan dan penentuan desainnya.  



Singkat cerita, akhirnya proyek pembuatan rumah itu 
pun selesai. Si tukang kayu pun menyampaikan kepada 
pimpinan perusahaan bahwa ia telah menyelesaikan 
tugasnya, sehingga mulai hari itu ia sudah tidak bekerja 
di perusahaan tersebut. Dengan tersenyum, pimpinan 
perusahaan itu berkata, "Terima kasih untuk kerja 
kerasmu selama ini untuk perusahaan. Dan rumah yang 
kau bangun itu adalah hadiah dari perusahaan 
untukmu.” 
 
Ilustrasi di atas mengajarkan kepada kita bahwa tidak 
akan ada hasil yang memuaskan ketika sesuatu hal 
dikerjakan dengan tidak bersungguh-sungguh, dan itu 
justru mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. 
Jika kita rindu mengalami tahun Roh Kudus dalam 
hidup kita, inilah kesempatan kita untuk meraihnya. 
Tidak secara kebetulan jika gereja kita mengadakan 
gerakan doa puasa. Ambil komitmen untuk 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegerakan ini, 
karena ketidaksungguhan dalam doa puasa tidak akan 
mendatangkan kuasa Tuhan dan hanya akan 
merugikan kita sendiri. Belajar untuk konsisten dan 
melakukannya dengan kesungguhan hati, maka hidup 
kita akan masuk dalam momentum luar biasa yang 
Tuhan sedang kerjakan saat ini. Kuasa kebangkitan 
sungguh terjadi dalam hidup kita. Mujizat yang tidak 
masuk akal akan Tuhan nyatakan bagi kita.  
 
 



RENUNGAN 
Tidak bersungguh-sungguh menyebabkan DOA PUASA 
GAGAL. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mengikuti kegerakan doa puasa 

gereja kita? Sudahkah Anda melakukannya dengan 
bersungguh-sungguh? 

2. Apa yang Anda rasakan saat Anda melakukan doa 
puasa dengan bersungguh-sungguha?  

3. Menurut Anda, apa yang seringkali menjadi 
penghalang bagi Anda dalam bersungguh-sungguh 
melakukan doa puasa? Bagaimana Anda dapat 
mengatasinya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu 

bagi kami. Kami rindu untuk dapat melakukan 
kehendak-Mu dengan setia dan bersungguh-sungguh, 

termasuk dalam doa puasa. Ajar kami untuk dapat 
menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu selalu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 148-150 

1 Korintus 15:29-58 

 



15 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI SUKSES DOA PUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 58:6 Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah 
supaya engkau membuka belenggu-belenggu 
kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau 
memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan 
setiap kuk, 
 
Bekerja di perusahaan Eden-Light Global yang tengah 
menginspirasi dunia adalah impian banyak anak muda. 
Tahun ini pun perusahaan tersebut mengundang 
beberapa lulusan terbaik dari berbagai universitas 
ternama di dunia. Para lulusan itu diminta untuk 
mempersiapkan gagasan agar perusahaan bisa 
menjalankan visi untuk menolong kehidupan banyak 
orang dengan lebih baik lagi. Para lulusan itu pun 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan datang 
lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Namun, lokasi 
untuk presentasi mendadak diubah ke gedung sebelah. 
Para peserta harus cepat-cepat berlari ke sana.  
 
Di tengah perjalanan, sebuah gerobak buah tiba-tiba 
menghadang. Tak terhindarkan, beberapa peserta 
menabraknya. Gerobak terbalik, buah-buahan 



berserakan, beberapa dari lulusan tersebut dan juga pak 
tua lusuh yang mendorong gerobak tersebut 
terpelanting. Segera saja mereka meminta maaf dan 
lanjut berlari. Hanya satu pemuda yang tinggal. Ia 
membantu bapak itu berdiri dan memastikannya tidak 
terluka. Ia juga mengumpulkan buah-buah itu ke dalam 
gerobak. Sebelum beranjak, ia memberikan uang untuk 
mengganti buah-buah yang mungkin saja rusak. Tentu 
saja pemuda ini terlambat. Namun ada yang lebih 
terlambat lagi. Ia adalah sang pemimpin perusahaan, 
dan ia datang dalam rupa pendorong gerobak yang baru 
saja mereka tinggalkan. Semua peserta, kecuali seorang, 
kontan memucat. Mereka sadar bahwa mereka baru 
saja menggagalkan presentasi mereka sendiri.   
 
Seperti para lulusan yang gagal mempraktikkan visi 
perusahaan dalam hidup mereka, terkadang kita pun 
salah fokus dalam menjalankan puasa. Kita lupa bahwa 
puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, 
memperbanyak jam berdoa serta membaca firman. 
Yang terlebih penting daripada itu semua adalah 
bagaimana kita menghidupi isi hati Tuhan. Untuk itulah, 
kita perlu mengoreksi diri kita. Biarkan Tuhan 
menunjukkan cara-cara kita yang menyimpang dari 
keinginan-Nya dan melakukannya, sehingga doa puasa 
kita tidak berakhir sia-sia dan kita bisa masuk ke dalam 
momentum luar biasa dari Tuhan dan mengalami 



kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya 
dalam setiap aspek hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Diperlukan EVALUASI DIRI saat DOA PUASA. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda mengevaluasi diri saat doa puasa?  
2. Apakah yang Anda dapatkan saat mengevaluasi diri? 
3. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan hasil 

evaluasi diri Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda 
mulai dari sekarang? 

 

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

mengingatkan kami mengenai cara berpuasa yang 
benar. Tuntun kami dan teguhkan hati kami, agar kami 
bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Agar kami 

menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya 
sekedar pandai melakukan ritual dan berteori. Terima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 1-2 
1 Korintus 16 



16 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENCARI WAJAH TUHAN MELALUI DOA DAN 

FIRMAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:6 Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, 
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! 
 
Beberapa hari pertama sejak mulai menjalankan doa 
puasa, Nuri merasa hari-harinya begitu berat dan 
melelahkan. Ia baru pertama kali berpuasa, sehingga ia 
harus berjuang keras dalam mengendalikan rasa lapar 
dan hausnya. Salah satu yang ia lakukan untuk 
mengalihkan perhatiannya dari rasa lapar dan haus 
adalah dengan menghabiskan hari-harinya dengan 
menonton film horor atau membaca cerita horor 
kegemarannya. Akibatnya, pikiran Nuri dipenuhi 
dengan hal-hal yang menyeramkan dan menakutkan. 
Otomatis, hanya sekedar pergi ke kamar mandi saja, ia 
tidak berani. Beberapa hari menjalankan puasa, Nuri 
bukannya menjadi seorang pemenang, tetapi justru ia 
menjadi penakut. 
 
Mungkin banyak dari kita yang mengalami hal yang 
sama seperti Nuri. Kita merasa bahwa kita sudah ikut 
ambil bagian dalam gerakan doa puasa, dengan 



harapan kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan 
dalam hidup kita. Akan tetapi, yang terjadi justru 
pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, 
kecemasan, bahkan ketakutan. Hal ini karena saat kita 
berpuasa, kita sedang membuka gerbang dimensi 
spiritual. Koneksi kita dengan dimensi roh sedang kuat-
kuatnya, termasuk dengan roh jahat sekalipun. Itu 
sebabnya, akan berbahaya jika kita tidak mengisi diri 
sebanyak-banyaknya dengan berdoa dan membaca 
firman Tuhan.  
 
Benar, salah satu momentum luar biasa yang akan 
terjadi saat kita berpuasa adalah terbukanya gerbang 
dimensi spiritual. Jelas, ini merupakan sebuah 
kesempatan emas bagi kita untuk mencari wajah 
Tuhan. Karena saat gerbang dimensi spiritual terbuka, 
hadirat Tuhan pun otomatis akan terasa begitu dekat 
dan nyata. Mungkin saat ini banyak dari kita yang 
sedang menantikan jawaban doa dan mujizat dalam 
hidup kita, maka inilah kesempatan kita untuk 
mengerjakan mujizat bersama Tuhan. Saat kita secara 
konsisten berdoa dan tekun membaca firman Tuhan, 
puasa kita pun tidak akan sia-sia. Jangan lewatkan 
kegerakan doa puasa ini dengan begitu saja. Gunakan 
momen ini sebaik mungkin untuk mencari wajah 
Tuhan, hingga kuasa Tuhan sungguh-sungguh 
dinyatakan dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Carilah WAJAH TUHAN saat berpuasa melalui DOA dan 
FIRMAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mengikuti kegerakan doa puasa? Lalu, 

bagaimana Anda mengisi waktu Anda selama 
menjalankan doa dan puasa beberapa hari ini?  

2. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan saat 
Anda mengisi waktu Anda dengan doa dan firman 
Tuhan, dibandingkan saat menghabiskan waktu 
dengan hal yang sia-sia?  

3. Setelah membaca renungan hari ini, apa yang 
menjadi komitmen Anda dalam melanjutkn 
kegerakan doa puasa ini?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan 
yang Kau berikan pada kami untuk semakin mendekat 

kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa 
menggunakan waktu kami sebaik mungkin dengan doa 

dan firman dalam gerakan doa dan puasa ini. Kami 
rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin 

berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 3-5   2 Korintus 1 



17 APRIL 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MANFAAT PUJIAN DAN PENYEMBAHAN SAAT 
BERPUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 100:4 Masuklah melalui pintu gerbang-Nya 
dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya 
dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan 
pujilah nama-Nya! 
 
Ketika Anda memasuki sejumlah kota besar di dunia, 
Anda akan bertemu dengan pintu-pintu gerbang yang 
terkenal seperti Gerbang Brandenburg di Berlin, 
Gerbang Jaffa di Yerusalem, dan gerbang-gerbang di 
Downing Street, London. Baik dibangun dengan maksud 
untuk pertahanan atau seremonial, gerbang-gerbang 
tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara 
berada di luar atau berada di dalam suatu area tertentu 
dari kota tersebut. Sebagian gerbang itu dalam keadaan 
terbuka; sebagian lagi tertutup bagi umum dan hanya 
dibuka untuk orang-orang tertentu.  
 
Sebelum memasuki pelataran Bait Suci juga terdapat 
gerbang yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju 
Bait Suci tersebut, sehingga tidak semua orang bisa 



masuk dan keluar secara sembarangan. Begitu pun 
ketika orang-orang hendak masuk lebih dalam lagi ke 
Ruang Suci maupun Ruang Maha Suci. Hanya orang-
orang tertentu yang bisa melewati pembatas antar 
ruang maupun tirai yang memisahkan area yang satu 
dengan lainnya. Namun ada satu pintu gerbang yang 
tidak pernah tertutup, yaitu pintu gerbang untuk masuk 
ke hadirat Allah. Jika pada masa lalu hadirat Allah 
“dibatasi” oleh Bait Suci, pada masa sekarang kehadiran 
Allah tidak dibatasi lagi oleh ruang atau media apa pun, 
karena kematian Kristus sudah membuka jalan bagi kita 
orang-orang percaya untuk datang langsung ke 
hadapan-Nya. 
 
Seperti yang tertulis dalam Mazmur 100:4, kita dapat 
masuk ke dalam hadirat Allah dengan puji-pujian. Pujian 
dan Penyembahan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. 
Dia begitu menikmati ketika anak-anak-Nya memuji dan 
menyembah-Nya. Ini juga menjadi menjadi alasan 
mengapa pujian dan penyembahan kita saat berpuasa 
dapat menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Ya, 
saat hati Tuhan disenangkan, Dia mencurahkan kuasa-
Nya dengan dahsyat dan tidak ada yang dapat 
menahannya, sehingga kita bisa masuk ke dalam 
momentum luar biasa yang mengubahkan krisis 
terbesar sekalipun menjadi kesaksian besar.  
 
 



RENUNGAN 
Angkatlah PUJIAN dan PENYEMBAHAN saat BERPUASA. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah kehidupan pujian dan penyembahan 

Anda selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu mengangkat pujian dan 

penyembahan saat berpuasa? 
3. Bagaimana Anda dapat membangun pujian dan 

penyembahan kepada Tuhan saat berpuasa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan 
kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya 

bahwa Engkau senantiasa rindu untuk mencurahkan 
berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami untuk 
dapat terus membangun pujian dan penyembahan 

selama kami berpuasa, sehingga kuasa-Mu dinyatakan 
dalam hidup kami. Di Dalam Nama Yesus, kami berdoa. 

Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 6-7 

2 Korintus 2 

 

 

 



18 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MILIKI TUJUAN YANG BENAR DALAM BERPUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:7-8 "Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena 
setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang 
mengetok, baginya pintu dibukakan. 
 
Tidak semua orang tahu hal ini. Timbangan yang 
digunakan untuk mengukur suatu berat secara akurat 
juga terkadang perlu dicek dan diatur ulang. Tujuannya 
adalah untuk memastikan agar timbangan tersebut 
menunjukkan hasil yang tepat. Karena pemakaian 
timbangan yang terus-menerus dapat mengakibatkan 
adanya sedikit pergeseran kalibrasi, yang bisa 
memengaruhi hasil timbangan dan menjadi kurang pas. 
Pengaturan ini dilakukan sekali dalam suatu periode 
tertentu dengan menggunakan alat yang bernama Tera.  
 
Jika sebuah timbangan saja perlu ditata ulang agar 
bekerja dengan tepat dan benar, begitu juga dengan 
hati kita. Banyaknya tekanan dan beban yang kita 
terima, terkadang membuat hati kita dalam kondisi 



yang tidak stabil. Akibatnya, kita menjadi tidak 
bersemangat, putus asa, kecewa, dan akhirnya hati kita 
mulai serong dari kehendak dan tujuan Tuhan. Tidak 
secara kebetulan jika gereja kita sedang dalam gerakan 
doa puasa, karena puasa adalah momen untuk menera 
ulang hati kita, agar senantiasa didapati tetap berjalan 
dalam kehendak Tuhan. Bagaimanapun, Tuhan melihat 
motivasi dan kesungguhan hati dalam berpuasa. Bukan 
untuk mendapat berkat atau mujizat Tuhan secara 
cepat, tetapi sungguh-sungguh karena kita rindu 
mencari wajah Tuhan. 
 
Saat kita memiliki motivasi yang benar dan konsisten 
melakukan puasa kita dengan sungguh-sungguh, maka 
janji Tuhan adalah Ya dan Amin. Oleh karena itu, 
arahkan hati kepada Tuhan dan tangkap setiap rhema 
dan kegerakan yang ada di gereja kita. Mari, melalui 
momentum doa puasa masal bulan ini, kita arahkan 
target utama hati kita dalam berpuasa dengan benar 
dan sungguh-sungguh. Jangan sampai tujuan hati kita 
dalam berpuasa hanya untuk kebutuhan kita saja, tetapi 
milikilah juga hati yang rindu untuk memperluas 
Kerajaan Allah di dunia ini, yaitu selamatkan jiwa. 
Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menunjukan siapa 
saja orang-orang yang harus kita doakan.  Miliki pula 
kerinduan untuk senantiasa mendoakan visi gereja kita 
dan anggota komsel kita. Sampai kita melihat pintu 
terobosan Tuhan dibukakan atas setiap kita. Amin. 



RENUNGAN 
Milikilah TUJUAN PUASA yang jelas dan berpuasalah 
dengan SUNGGUH-SUNGGUH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki tujuan puasa yang jelas 

selama ini?  Jika sudah atau belum, mengapa 
demikian? Renungkanlah. 

2. Menurut Anda mengapa kita harus memiliki tujuan 
puasa yang jelas dan berpuasa dengan sungguh-
sungguh? 

3. Menurut Anda, hal-hal apa sajakah yang dapat 
menyebabkan kita tidak memiliki tujuan puasa yang 
jelas, dan bagaimana Anda dapat mengatasinya? 
Tuliskan.  

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat 

kemurahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk 
senantiasa dapat memiliki tujuan yang berkenan di 

hati-Mu selama kami melakukan doa puasa. 
Mampukan setiap kami untuk dapat berkomitmen 
untuk menjalankan doa puasa dengan sungguh-

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 8-9 

2 Korintus 3 


