


19 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MILIKI KEHAUSAN UNTUK SELALU INGIN LEBIH LAGI 

DALAM TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 42:2 Seperti rusa yang merindukan sungai 
yang berair, demikianlah  
jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.  
  
Kehidupan Vicky yang berubah drastis setelah bertobat 
dan lahir baru mendapat beragam tanggapan dari 
teman-temannya. Sebagian terheran-heran bercampur 
kagum, sebagian lagi berkomentar bahwa perubahan ini 
tak akan berlangsung lama. Vicky hanya sedang 
mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan dan akan 
luntur setelah beberapa waktu. Namun Vicky tidak 
menanggapi komentar negatif itu dan ia tetap mengikuti 
kata hatinya yang senantiasa merasa haus dan lapar 
akan Tuhan.  
 
Beberapa tahun kemudian, Vicky menyadari bahwa rasa 
haus dan laparnya akan Tuhan tak ada habis-habisnya. 
Meskipun mengalami berbagai proses, tetapi 
kerohanian Vicky terus bertumbuh dan tak sehari pun ia 
lewatkan tanpa membangun komunikasi dengan Roh 
Kudus. Ia selalu menyapa Roh Kudus ketika bangun di 



pagi hari dan lapar akan firman Tuhan serta 
menyempatkan waktu untuk mendengarkan kotbah-
kotbah. Bahkan, Vicky juga aktif ikut dalam pelayanan di  
gereja, karena ia merasa bahwa pelayanan membuat 
hari-harinya selalu bersemangat dan bersukacita. Vicky 
merasa senang, karena komentar teman-temannya 
dulu yang mengatakan bahwa cinta mula-mulanya akan 
Tuhan hanya akan bertahan beberapa waktu saja 
ternyata salah.  
 
Ya, semakin kita berkaul karib dengan Tuhan, rasanya 
kita tak pernah cukup dengan pengenalan akan Tuhan. 
Kita senantiasa rindu untuk mengenal Tuhan lebih 
dalam lagi dan mengerti bagaimana pribadi Tuhan Yesus 
sesungguhnya. Hal seperti inilah yang menjadi 
kerinduan Roh Kudus agar setiap kita memiliki kehausan 
untuk ingin lebih dan lebih lagi akan Tuhan. Ia begitu 
rindu melihat setiap kita dapat menjaga cinta mula-
mula kepada Tuhan serta tidak pernah kehilangan rasa 
haus dan lapar kita akan Tuhan. Dia akan dengan 
sukacita, menuntun dan memberi arahan kepada kita 
ketika kita memiliki kerinduan untuk selalu ingin lebih 
lagi dalam Tuhan. Saat kita lebih lagi tinggal dalam 
Tuhan, maka sumber mata air kehidupan akan selalu 
mengalir dalam hidup kita, yang tak akan pernah habis 
seumur hidup kita.  
 
 



RENUNGAN 
Kerinduan Roh Kudus adalah kita memiliki KEHAUSAN 
yang SELALU INGIN LEBIH dan LEBIH LAGI akan Tuhan.  
 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimana yang dimaksud dengan 

kehausan yang selalu ingin lebih dan lebih lagi akan 
Tuhan? 

2. Apakah Anda memiliki jenis kehausan yang seperti 
ini? Mengapa Anda bisa mengatakan demikian? 

3. Bagaimana cara Anda untuk memiliki kehausan yang 
selalu ingin lebih lagi akan Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, seperti rusa merindukan sungai yang 
berair, demikianlah jiwa kami selalu rindu akan 

Engkau. Biarlah kiranya kami senantiasa memiliki 
kehausan seperti ini sepanjang hidup kami Tuhan, 

kehausan yang selalu mau lebih akan Engkau. Sebab 
kami tahu, Engkau sendiri yang akan memuaskan 
kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 10-12 

2 Korintus 4 



20 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEBAHAGIAAN YANG SEJATI DALAM KEHAUSAN ROH 

YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 2:4-5 jikalau engkau mencarinya seperti mencari 
perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta 
terpendam, maka engkau akan memperoleh 
pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat 
pengenalan akan Allah. 
 
Teman-teman sebaya Robin memiliki cita-cita tinggi. 
Ada yang ingin menjadi penyanyi tersohor. Ada pula 
yang ingin menjadi tabib terpandai di kerajaan mereka. 
Namun Robin berbeda. Sedari kecil yang menjadi 
impiannya adalah bahwa suatu hari ia bisa menjamu 
raja dan ratu di rumahnya. Namun Robin merasa 
bahwa ia hanyalah rakyat jelata biasa, jadi mana 
mungkin raja dan ratu berkenan untuk singgah ke 
rumahnya. Hal itu akhirnya hanya dipendam saja dalam 
hati, tetapi tak pernah sekali pun ia berhenti 
memikirkannya. Diam-diam ia mulai mencari tahu apa 
yang sekiranya menjadi kesukaan raja dan ratu, sampai 
ia menemukan bahwa keluarga kerajaan sangatlah 
menyukai karya seni. Maka dari itu, ia pun mulai 
belajar mendalami karya seni. 



Waktu berlalu, kini Robin kecil telah beranjak dewasa. 
Keinginannya untuk dapat bertatap muka serta 
menjamu raja dan ratu belum juga berubah. Suatu hari 
saat raja dan ratu sedang berjalan-jalan ke kota untuk 
melihat-lihat lukisan, Robin pun segera berlari 
tergopoh-gopoh menjumpai mereka. Kemudian ia 
memberanikan diri untuk mengundang raja dan ratu ke 
rumahnya guna melihat karya-karya seni yang 
dimilikinya. Betapa terkejutnya ia ketika raja dan ratu 
dengan senang hati bersedia mampir ke rumahnya. 
Robin pun menyambut kedatangan tamu istimewanya 
itu dengan penuh sukacita dalam hatinya 
 
Saat seseorang memiliki kehausan akan suatu hal, ia 
akan memfokusnya dirinya pada hal tersebut dan 
mengupayakan untuk meraihnya. Demikian juga jika 
kita memiliki kehausan akan Tuhan. Kita pun akan 
mencari Tuhan lebih lagi sampai Dia benar-benar 
memasuki dan tinggal dalam hati kita. Namun Dia juga 
adalah Tuhan yang lembut, sehingga Dia tidak akan 
memaksa masuk ke dalam hati kita, kecuali bila kita 
sendiri yang mengundang-Nya. Yesus sendiri juga 
disebut sebagai Sang Raja Damai (Yes 9:6), jadi, apabila 
ada Sumber Damai itu bersemayam dalam hati kita, 
maka tidak hanya damai sejahtera saja, tetapi juga 
kebahagiaan yang sejati akan kita temukan di dalam 
Dia. 
 



RENUNGAN 
KEBAHAGIAAN YANG SEJATI bisa kita dapatkan ketika 
ada KEHAUSAN ROH YANG BESAR AKAN TUHAN 
dalam hati kita.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kehausan roh yang besar 

akan Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu memiliki 

kehausan roh untuk bisa memperoleh kebahagiaan 
sejati? 

3. Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk Anda 
bisa memiliki kehausan roh? Renungkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami rindu memiliki kehausan roh yang 

besar akan Engkau. Kami mau mengundang Engkau 
untuk masuk ke dalam hati kami. Masuk dan 

bertakhtalah dalam hati kami, ya Tuhan. Biarlah damai 
sejahtera dan kebahagiaan-Mu yang sejati boleh 

tinggal dan memenuhi lubuk hati kami dan terpancar 
keluar melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 13-15 
2 Korintus 5 



21 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MILIKI KEHAUSAN AKAN TUHAN UNTUK MENDAPAT 

KEPUASAN SEJATI 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 58:11 Tuhan akan menuntun engkau 
senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang 
kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau 
akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti 
mata air yang tidak pernah mengecewakan 
 
Rasa haus adalah gejala yang kita rasakan ketika tubuh 
kekurangan cairan. Bayangkan jika kita tidak pernah 
merasa haus, kita bisa mati karena dehidrasi. Para 
pakar kesehatan menganjurkan kita untuk minum 
sedikitnya dua liter air setiap hari. Selain dapat 
mengurangi risiko serangan jantung, air juga membuat 
kulit sehat berkilau, dan membantu mengurangi berat 
badan. Kita pun harus minum lebih banyak air ketika 
berolahraga atau kalau berada di suhu yang panas dan 
kering. Bahkan meskipun tidak haus, kita tetap harus 
minum air.  
 
Berapa banyak dari kita yang mulai kehilangan rasa 
haus akan Allah? Kita hanya melaksanakan ibadah yang 
formal, seperti pergi ke gereja pada hari Minggu, serta 



berdoa sebelum makan dan tidur. Tentu ini gejala yang 
tidak normal. Sering kali kita tidak menyadari atau 
mengakui hal ini. Bahkan ketika ada persoalan, kita 
cenderung menghibur diri dengan nonton film, jalan-
jalan, makan-makan, dan sebagainya. Namun, yang kita 
dapati hanya kepuasan sementara. Setelahnya kita 
akan kembali merasakan kekosongan. Penting bagi kita 
untuk menyadari bahwa kehausan kita untuk mengisi 
kekosongan hati kita dengan keinginan-keinginan 
dunia, tidak akan membuat kita terpuaskan 
sepenuhnya.  
 
Hanya ada satu kehausan yang dapat membuat kita 
terpuaskan sepenuhnya, yaitu kehausan akan Tuhan. 
Kehausan kita akan Allah bahkan lebih bermanfaat lagi. 
Pada saat kita mengalami kekeringan rohani, kita akan 
rindu mendengar Tuhan melalui firman-Nya, dan kita 
akan mencari setetes pengetahuan akan Dia. Rasa haus 
dan lapar itu mendorong orang mendapatkan lebih 
banyak lagi dari Tuhan. Kita akan memiliki kerinduan 
yang begitu dalam kepada Tuhan, bukan sekedarnya; 
kita pun menyediakan waktu bersekutu, menyukai 
firman-Nya dan sangat antusias terhadap perkara-
perkara rohani. Pada akhirnya, kita pun akan 
terpuaskan dan mendapatkan kekuatan baru dari 
Tuhan. (RDF) 
 
 



RENUNGAN 
Hanya ada satu kehausan di dunia yang bisa 
mendapatkan KEPUASAN SEJATI, yaitu KEHAUSAN 
AKAN TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Kapan terakhir kali Anda merasa haus akan Tuhan? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa kehausan akan Tuhan 

dapat memberikan kepuasan sejati kepada kita? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah-

langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
terus memiliki kehausan akan Tuhan? Tuliskan. 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ýa Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur 

memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik. Hanya 
dekat kepada-Mu saja, ya Tuhan, kami merasa tenang 
dan damai. Ajar kami untuk senantiasa dapat memiliki 

rasa haus akan Engkau, karena kami yakin hanya di 
dalam-Mu saja kami memperoleh kepuasan sejati. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 16-18 

2 Korintus 6 

 



22 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MANFAAT DOA DAN PUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: 
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 
firman yang keluar dari mulut Allah." 
 
Gea sangat menyukai film berseri. Tidak peduli berapa 
pun banyak serinya, ia selalu mempunyai waktu untuk 
menontonnya. Bahkan tak jarang, ia rela tidak tidur 
hanya karena merasa penasaran pada kelanjutan serial 
drama yang sedang diikutinya. Ia begitu bersemangat 
mengunduh dan mengumpulkan semua serial film yang 
ada di komputernya. Walaupun ia harus mengeluarkan 
pengeluaran lebih, tetapi ia tidak pernah merasa 
terbebani akan hal tersebut. Karena ia merasa seperti 
memiliki energi ekstra saat sedang mencari info tentang 
serial baru apalagi yang belum pernah ia tonton dan ia 
akan merasakan kepuasan sendiri saat menemukan 
serial baru lainnya.  
 
Sekarang, mari kita bandingkan kehidupan Gea dengan 
Daud. Kita mengetahui bahwa hidup Daud penuh 
dengan pujian penyembahan (Mzm. 119:164). Bahkan, 
ia senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu 



menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan. Ia pun 
mewujudkannya dengan membawa kembali Tabut Allah 
dan membangun Pondok Daud. Bahkan pernah, saat 
Daud sedang dalam suasana bersukacita, ia menari-nari 
hingga istrinya sendiri mengolok-oloknya. Namun Daud 
tidak peduli, karena ia hanya ingin Tuhan disenangkan. 
Pada akhirnya, kehausannya akan Tuhan pun tidak sia-
sia, karena Tuhan menyatakan perlindungan dan 
pembelaan-Nya kepada Daud.  
 
Kedua kisah di atas memang berbeda, tetapi serupa, 
bukan? Kita bisa melihat di mana hati seseorang berada, 
di sanalah kekuatan yang dimilikinya seakan tersedot 
habis. Gea dengan kerinduan akan hal-hal duniawi, 
sementara Daud begitu haus dan lapar akan Tuhan. 
Lalu, bagaimana dengan kita selama ini? Hal apa yang 
dapat membuat kita begitu bersemangat dan berapi-api 
hingga menghabiskan seluruh energi kita? Jika itu bukan 
tentang perkara roh, maka inilah saatnya bagi kita untuk 
membangun roh kita kembali. Berjuanglah untuk 
berkomitmen dan konsisten dalam doa dan puasa, 
sehingga roh kita terjaga untuk terus memiliki rasa haus 
akan Tuhan. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang 
Tuhan berikan, karena inilah saatnya lawatan Tuhan 
dinyatakan atas hidup kita dan membawa kita semakin 
masuk dalam kemuliaan-Nya. Haleluya! 
 
 



RENUNGAN 
DOA dan PUASA akan MENJAGA roh kita SELALU HAUS 
AKAN TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah kehidupan doa puasa Anda selama 

ini? 
2. Kendala apa yang biasa Anda hadapi saat melakukan 

doa dan puasa ? Bagaimana Anda mengatasinya? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk terus 

membangun diri dalam doa dan puasa, lalu apa yang 
akan terjadi pada diri Anda jika Anda konsisten 
melakukannya? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami tahu Engkau terlebih rindu untuk 
memenuhi hati dan hidup kami dengan karya-Mu. 

Ampuni kami jika kerinduan kami dalam mencari-Mu 
mulai hilang. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, untuk 
kami bisa terus membangun manusia roh kami melalui 
doa puasa, supaya kami selalu haus akan Engkau, dan 
kami semakin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 19-21 
2 Korintus 7 



23 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI MENERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS YANG 

LEBIH BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18-19 Aku berdoa, supaya kamu bersama-
sama dengan segala orang kudus dapat memahami, 
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan 
dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, 
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku 
berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh 
kepenuhan Allah. 
 
Pernahkah Anda mengeluhkan smartphone Anda 
terasa berat dan tidak bisa bekerja dengan cepat? Hal 
tersebut biasanya dikarenakan banyaknya file sampah 
yang menumpuk di dalam sistem smartphone kita. 
Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar performa 
smartphone kita tidak menurun adalah dengan 
membersihkan file-file sampah tersebut. Biasanya yang 
kita lakukan adalah dengan cara menghapus file-file 
tersebut dengan aplikasi tertentu. Cara ini cukup 
berhasil dalam meringankan kerja "otak" smartphone 
kita, sehingga tidak lagi terasa berat saat digunakan. 
Tidak berbeda jauh dengan smartphone, ruang hati 
kita pun juga terkadang terlalu penuh dengan file-file 



sampah. Sering kali kita tidak menyadari bahwa hati 
kita lebih banyak terisi dengan segala sesuatu yang 
merusakkan. Seperti yang dialami murid-murid Yesus 
setelah penyaliban Tuhan Yesus. Hati mereka penuh 
dengan keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan 
karena tekanan yang mereka terima dari penguasa 
zaman itu. Namun, jika kita perhatikan, Tuhan Yesus 
justru menyuruh murid-murid-Nya untuk naik ke loteng 
atas menantikan kepenuhan Roh Kudus. Pada akhirnya 
kita melihat bagaimana mereka dipenuhi dengan Roh 
Kudus, sehingga terjadi kegerakan yang luar biasa pada 
saat itu.  
 
Lalu, bagaimana cara kita agar dapat menerima 
kepenuhan Roh Kudus seperti yang dialami murid-
murid Yesus saat itu? Ya, satu-satunya kunci adalah 
dengan doa puasa. Karena saat kita doa puasa, kita 
sedang memberi ruang dalam diri kita, sehingga Roh 
Kudus lebih leluasa dalam berkarya dalam hidup kita. 
Saat kita ikut ambil bagian dalam kegerakan doa puasa 
massal yang gereja kita adakan saat ini, sesungguhnya 
kita sedang membuang segala keinginan daging dan 
hal-hal yang merusakkan hati kita, sehingga isi ruang 
hati kita penuh dengan Roh Kudus. Kita pun dapat 
berbuah lebat bagi Kerajaan Allah, dan kuasa serta 
tanda ajaib akan menyertai kita dalam pelayanan, 
pekerjaan, dan keluarga kita! 
 



RENUNGAN 
Doa puasa MEMBERI RUANG dalam diri kita sehingga 
kita bisa MENERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS yang 
lebih besar.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda ikut ambil bagian dalam kegerakan 

doa puasa? Selama mengikuti kegerakan doa puasa, 
hal apa yang Anda rasakan? Tuliskanlah. 

2. Menurut Anda, mengapa doa puasa dapat memberi 
ruang dalam diri kita untuk menerima kepenuhan 
Roh Kudus? 

3. Menurut Anda, bagaimana cara agar doa puasa kita 
sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat 
membersihkan ruang dalam diri kita? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu selama 
ini. Kami percaya, saat kami membuka hati kami dan 

komitmen dalam doa puasa, maka hati kami akan 
bebas dari segala kecemaran dan kekhawatiran. 

Karena kami rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus 
lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 22-24 

2 Korintus 8 



24 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
RAHASIA MENGALAMI PENCURAHAN ROH KUDUS 

BESAR-BESARAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 44:3a Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas 
tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang 
kering. 
 
Petualangan akan segera dimulai. Asti begitu 
bersemangat mengikuti pendakian gunung bersama 
teman-temannya. Persiapan dan rute perjalanan 
dipersiapkan, perbekalan juga sudah diperhitungkan 
sebaik mungkin. Lalu tibalah waktu keberangkatan 
pendakian gunung. Perjalanan yang ditempuh 
membutuhkan perjuangan yang cukup melelahkan. 
Cadangan makanan dan minuman yang mereka miliki 
juga mulai menipis. Padahal Asti dan teman-temannya 
sudah menghitung dengan baik keperluan makan dan 
minum mereka. 
 
Di tengah perjalanan, Asti merasa tenaganya habis. Ia 
begitu haus dan lapar. Ia merasa tidak kuat lagi dan 
ingin menyerah. Namun teman-teman Asti 
menyemangatinya dan mengatakan bahwa sebentar 
lagi mereka akan tiba di daerah yang banyak sumber 



mata airnya. Selain itu, di sana juga ada banyak 
tanaman yang bisa mereka makan. Mendengar itu, 
tekad Asti bangkit kembali. Hasrat makan dan 
minumnya begitu besar, sehingga ia berusaha keras 
untuk segera mencapai sumber mata air itu. Akhirnya 
mereka pun tiba di tujuan dan bisa minum sepuasnya. 
Di sana Asti dan teman-temannya pun menemukan 
banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Mereka 
makan dan bisa mengisi perbekalan untuk mencapai 
puncak. 
 
Saat kita merasakan haus dan lapar, kita akan memiliki 
hasrat yang besar untuk makan dan minum. Pun 
dengan Roh Kudus, saat kita haus dan lapar akan Roh 
Kudus, kita memiliki keinginan yang besar untuk selalu 
berada dekat dengan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita 
bangkit dan berseru kepada Tuhan untuk meminta 
pengurapan Roh Kudus, lawatan, kuasa, hikmat, dan 
tuntunan Roh Kudus. Minta jugalah agar revival terjadi. 
Jangan lewatkan doa puasa yang sedang diadakan di 
gereja kita. Ikuti dan mulailah berpuasa, karena dengan 
berpuasa kita akan memiliki kehausan roh yang lebih 
dan itu akan menjadi momentum rohani besar dalam 
hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Rahasia mengalami PENCURAHAN ROH KUDUS BESAR-
BESARAN adalah HAUS DAN LAPAR akan Tuhan.  



APLIKASI 
1. Apa tandanya orang yang haus dan lapar akan 

Tuhan? 
2. Mengapa haus dan lapar akan Tuhan menjadi 

rahasia terjadinya pencurahan Roh Kudus besar-
besaran? 

3. Bagaimana respons Anda agar mengalami 
pencurahan Roh Kudus besar-besaran?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami rindu untuk mengalami 
pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tuntunlah kami 
untuk menjalani puasa kami sampai selesai, sehingga 

kami boleh memiliki kehausan dan kelaparan yang 
cukup besar untuk menerima pencurahan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 25-26 

2 Korintus 9 

 
 



25 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEHAUSAN AKAN TUHAN MENDATANGKAN 

BLESSING DAN ANOINTING 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 7:37-38  Dan pada hari terakhir, yaitu pada 
puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: 
'"Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan 
minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang 
dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan 
mengalir aliran-aliran air hidup." 
 
Wang Fuman, seorang anak sekolah di Tiongkok, 
menjadi viral di seluruh dunia karena menerjang salju 
untuk sampai ke sekolahnya. Fotonya yang dijuluki 
Snowflake Boy, menunjukkan bunga es yang terbentuk 
di rambut dan alisnya karena perjalanan satu jam di 
tengah badai salju dengan suhu minus sembilan derajat 
celcius. Kisahnya yang mengharukan telah 
mendatangkan serangkaian bantuan. Sumbangan untuk 
membantu Wang Fuman dan sekolahnya pun mencapai 
lebih dari 36,9 miliar rupiah. Dalam satu wawancara, 
Wang berkata, "Kalau ini sudah selesai, saya ingin bisa 
belajar dengan baik." 
Keinginan yang membara untuk belajar, membuat 
Wang Fuman tetap berangkat ke sekolah, sekalipun 



badai salju menghadang dalam suhu dingin ekstrem. 
Ketika semua orang melihatnya sebagai suatu kondisi 
yang memprihatinkan, tetapi tidak bagi Wang. Ia 
memiliki kehausan yang besar akan pendidikan, karena 
ia paham ada manfaat yang akan ia terima. Sehingga ia 
menganggap bahwa sekolah adalah lebih penting dari 
semuanya dan ia sama sekali tidak merasa rutinitas yang 
ia jalani adalah suatu hal yang berat.  
 
Kisah Wang Fuman menjadi gambaran bagaimana 
seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan 
Tuhan. Saat kita menyadari pentingnya Tuhan dalam 
hidup kita, maka kita akan melakukan apa pun untuk 
selalu bisa dekat dengan-Nya. Terlebih jika saat ini kita 
rindu agar blessing dan anointing dari Tuhan terjadi 
dalam hidup kita, maka kita harus memiliki kehausan 
yang besar akan Tuhan. Jangan sampai keadaan dan 
kondisi kita menjadi penghalang bagi kita untuk 
menjalin hubungan dengan Tuhan, karena hal tersebut 
justru akan membuat kita semakin terpuruk. Terlebih di 
masa pandemi seperti ini, jangan  menjadi sebuah 
alasan untuk kita tidak berjuang mencari Tuhan. Justru 
dalam kondisi seperti ini, kita jadi lebih mudah 
mengakses firman Tuhan di mana pun kita berada. Kita 
pun akan melihat berkat dan pengurapan Tuhan 
sungguh dinyatakan dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Ada BLESSING dan ANOINTING melimpah yang tersedia 
saat kita datang dengan KEHAUSAN YANG BESAR akan 
Tuhan.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kehausan yang besar akan 

Tuhan dapat mendatangkan blessing dan anointing 
dalam hidup kita? Renungkan! 

2. Seberapa besar kehausan Anda akan Tuhan? Apa 
yang Anda rasakan ketika Anda memiliki rasa haus 
akan Tuhan yang besar? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil agar 
Anda senantiasa memiliki kehausan yang besar akan 
Tuhan? Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan 

yang penuh mujizat. Kami sungguh rindu mengalami 
blessing dan anointing dalam hidup kami. Ajar kami 
agar senantiasa memiliki kehausan yang besar akan 
Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 27-29 
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