


06 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SAAT API ROH KUDUS TURUN 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 
 
Narya baru saja lulus kuliah saat pandemi mulai 
melanda. Krisis pun terjadi di mana-mana. Banyak yang 
terpaksa tutup usaha dan lowongan kerja menjadi 
langka. Otomatis, Narya kesusahan mencari pekerjaan. 
Sudah tak terhitung berapa banyak surat lamaran yang 
telah ia kirimkan, tetapi tak ada satu pun panggilan 
wawancara yang diterimanya. Ditambah lagi, usaha 
rumah makan milik ibunya terpaksa harus ikut gulung 
tikar. Hal itu membuat Narya semakin tertekan. Ia mulai 
merasa putus asa dan kehilangan semangat. 
 
Sampai suatu hari, Dila, temannya, mengenalkannya 
kepada Tuhan Yesus. Narya dibimbing untuk menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidupnya. 
Ia juga diajak masuk ke dalam komsel yang dipimpin 
Dila. Di sana Narya bertumbuh. Ia mengalami lahir baru 
dan hal itu membuatnya sangat berapi-api dalam 
Tuhan. Kini Narya tidak lagi merasa patah semangat. Ia 
bangkit kembali untuk mencari pekerjaan. Namun kali 



ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, 
melainkan berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai 
akhirnya, Tuhan pun memberikannya pekerjaan yang 
terbaik dan di lingkungan yang tepat bagi Narya. 
 
Saat ada api Roh Kudus yang turun atas kita, tidak bisa 
tidak, roh kita akan terbakar. Saat roh kita menyala-
nyala dalam Tuhan, tidak hanya kehidupan rohani kita 
saja yang bertumbuh, tetapi juga aspek kehidupan kita 
lainnya juga akan ikut bertumbuh. Oleh karena itu, 
biarkan api Tuhan turun atas kita dan menyalakan api 
dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan, yaitu agar 
kita bisa berapi-api dalam kehidupan kita, dan nama 
Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Saat API ROH KUDUS TURUN atas kita, roh kita akan 
TERBAKAR dan MENYALA-NYALA kembali dalam 
Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berapi-api dalam Tuhan? Mengapa 

Anda merasa demikian? 
2. Menurut Anda, Apakah yang sering kali menjadi 

penyebab padamnya api roh kita? 
3. Renungkanlah, bagaimana sekiranya Anda dapat 

membangkitkan kembali api roh Anda?! 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah 
Engkau utus bagi kami. Turunlah atas setiap kami, ya 
Roh Kudus. Lawat dan bakarlah hati kami. Berikanlah 
kami api yang baru, agar kami bisa kembali menyala-

nyala dalam-Mu dan dapat menjadi saksi-Mu bagi 
sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 21-22 

Matius 19 

 
 

 



07 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
NYALAKAN API ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku 
akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku 
akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan. 
 
Memasuki tahun 2021, beberapa negara di Eropa 
mengalami cuaca dingin ekstrem. Di bulan Februari, 
jutaan orang di lebih dari 100 kabupaten di Texas, harus 
kedinginan tanpa pasokan listrik selama tiga hari. 
Sekitar 12 juta orang dari total 29 juta penduduk negara 
bagian terbesar kedua di Amerika Serikat ini, tidak 
memiliki air minum di rumah mereka. Hal ini karena 
ratusan sistem saluran air rusak akibat pembekuan di 
tengah cuaca ekstrem. Warga terpaksa merebus salju 
untuk bisa mendapatkan air minum dan bertahan di 
dalam rumah dengan menyalakan lilin serta memakai 
jaket tebal.  
 
Sedangkan di bulan Juli, setidaknya 43 kota di Brasil 
mengalami hujan beku atau freezing rain yang membuat 
benda-benda membeku berselimutkan es salju. Para 



tunawisma membuat api unggun dalam usaha untuk 
tetap hangat selama malam yang dingin. Kejadian ini 
merupakan fenomena yang mengherankan, karena 
Brasil termasuk wilayah tropis yang jarang turun salju. 
Warga di beberapa daerah beriklim sedang di Brasil 
memang sudah terbiasa melihat salju. Namun bagi 
sebagian besar warga Rio Grande do Sul, ini merupakan 
kali pertama mereka bersentuhan dengan salju. 
 
Sekarang ini, dunia bukan saja menghadapi cuaca 
ekstrem, tetapi juga berbagai tantangan ekstrem akibat 
hantaman pandemi. Di antaranya kelesuan ekonomi 
terpanjang secara global yang belum pernah kita alami 
sebelumnya. Untuk itu, kita sangat membutuhkan api 
Roh Kudus menyala dalam hati  supaya kita bisa 
bertahan. Kita perlu api untuk tetap semangat dalam 
bekerja, kita perlu api untuk bisa tetap menjaga 
keharmonisan keluarga, kita juga perlu api supaya 
pelayanan kita tetap berkobar saat semua lesu dan 
banyak jiwa mencari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, 
katakan pada-Nya, kita butuh api yang baru berkobar! 
Biarkan api-Nya turun dan membakar hati serta 
menyalakan semangat kita untuk bekerja bagi 
kemuliaan Tuhan! (PF). 
 
RENUNGAN 
Untuk bisa menghadapi TANTANGAN EKSTREM, kita 
perlu API ROH KUDUS MENYALA dalam hidup kita. 



APLIKASI 
1. Tantangan ekstrem apa yang Anda hadapi sekarang 

ini?  
2. Mengapa Anda perlu api Roh Kudus menyala dalam 

hidup Anda?  
3. Apa perbedaan yang Anda rasakan ketika ada api 

Roh Kudus yang menyala dalam hati Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, nyalakan kembali api Roh-Mu dalam 

hati setiap kami. Kobarkan sampai hati kami 
menyala-nyala dalam iman dan semangat untuk 

menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Tuhan, 
kami percaya di tengah situasi dunia saat ini, api Roh 
Kudus-Mu yang akan menyelamatkan kami. Bahkan 

membawa hujan pertobatan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 23-24 
Matius 20:1-16 



08 SEPTEMBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERUBAHAN YANG DIAWALI NYALA API ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:4 Maka penuhlah mereka dengan 
Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam 
bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu 
kepada mereka untuk mengatakannya. 
 
Api adalah bagian penting dari kehidupan manusia 
semenjak masa prasejarah. Nyala api membawa 
perubahan drastis pada aktivitas umat manusia. Dengan 
menggunakan api, manusia mulai berani beraktivitas 
tidak hanya pada siang hari, tetapi juga dalam kegelapan 
malam. Api juga digunakan manusia untuk melindungi 
diri, karena hewan pemangsa serta serangga yang 
menggigit menghindari api dan asap. Beberapa 
kelompok manusia purba juga menggunakan api untuk 
berburu dan mengejar hewan pengganggu. Bahkan 
dengan belajar mengontrol api, manusia yang lemah 
secara fisik bisa berubah menjadi penguasa.  
 
Ya, hanya orang-orang yang berhasil membuat api, 
menguasai, dan memanfaatkannyalah yang 
memperoleh kekuatan untuk berkuasa. Demikian juga 
dalam hal rohani, tanpa api, tidak ada kuasa Tuhan. 



Sama seperti manusia tanpa api yang kalah dengan 
hewan liar, tanpa api Roh Kudus, kita akan kalah dan tak 
berdaya saat menghadapi serangan musuh kita si iblis. 
Sebaliknya, saat roh seseorang terbakar dan menyala, 
maka kuasa Allah akan mudah mengalir dalam hidup 
kita. Kuasa Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidup 
kita, dan kita akan menerima urapan untuk berkuasa. 
Dengan demikian, kita sanggup mengalahkan semua 
tantangan dan permasalahan yang menghadang kita. 
 
Seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini membiarkan 
api roh kita mendingin lalu memadam. Padahal, nyala 
api memiliki kekuatan untuk mengusir kegelapan yang 
tergelap sekalipun. Jangankan hanya menjaga api agar 
tetap menyala, kita bahkan perlu mengobarkan api lebih 
lagi. Sebab hanya dengan cara itulah, cahaya kobaran 
api Tuhan dalam diri kita bisa mengalahkan kegelapan 
yang mengintai setiap sudut hidup kita. Kalau sekarang 
ini kita mendapati api roh kita memadam, berserulah 
kepada Tuhan, biarkan api-Nya turun dan menyalakan 
api kita kembali. Percayalah, kita adalah manusia-
manusia pilihan yang sudah dikaruniai dengan api Roh 
Kudus. Saat kita menyalakan api-Nya, kita akan menjadi 
penguasa dan tampil sebagai pemenang. 
 
RENUNGAN 
Perubahan akan MULAI TERJADI saat kita mulai 
MENYALAKAN API ROH KUDUS. 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah keadaan api roh Anda hari-hari ini?  
2. Mengapa nyala api Roh Kudus dapat membawa 

perubahan dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa mengobarkan api Roh Kudus 

dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila hari-hari ini 

kami membiarkan nyala api-Mu dalam diri kami 
mendingin lalu memadam. Kami butuh api-Mu turun 
atas kami. Biarlah kami boleh menyala-nyala dalam-

Mu dan membawa terang dalam kegalapan di 
sekeliling kami, sehingga banyak orang boleh melihat 
terang-Mu yang bercahaya dan memuliakan nama-

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 25-26 
Matius 20:17-34 



09 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEMENANGAN TERJADI SAAT TUHAN MENYALAKAN 

API-NYA 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:29-30 Dan sekarang, ya Tuhan, 
lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan 
berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk 
memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu 
untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-
tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu 
yang kudus." 
 
Hari mulai gelap, jalan-jalan menuju puncak Gunung 
Merbabu yang tadinya kelihatan jelas mulai terlihat 
samar-samar. Lisa bergegas merogoh tas punggungnya 
untuk mengambil senter, tetapi rupanya ia lupa 
membawanya. Ia sontak khawatir karena 
keteledorannya bisa membuatnya berada dalam 
bahaya. Karena Lisa sudah tidak bisa lagi melihat lika-
liku jalan yang ada, ia pun memutuskan untuk berhenti 
dan melanjutkan pendakiannya saat matahari terbit 
keesokan harinya.  
 
Saat Lisa memutuskan untuk berhenti, rekan 
seperjalanannya ternyata membawa senter dan mulai 



menyalakannya. Jalan-jalan setapak dan tebing-tebing 
curam yang tadinya tak terlihat mulai terlihat kembali 
dengan adanya cahaya dari lampu senter itu. Lisa tak 
menyia-nyiakan kesempatan. Ia mulai bangkit dan 
berjalan kembali. Ia melewati setiap jalanan yang ada 
dengan tujuan akhir di puncak. Berkat lampu senter 
yang dinyalakan temannya, mereka akhirnya mencapai 
puncak sesuai jadwal. Mereka pun bisa menikmati 
keindahan puncak Gunung Merbabu pada malam hari 
itu. Perjalanan Lisa yang tadinya sempat akan terhenti 
bisa dilanjutkan kembali karena ia mendapatkan 
penerangan dalam perjalanannya. 
 
Hari-hari ini, situasi yang ada seakan nampak suram dan 
tidak ada harapan. Kita merasa sudah melakukan 
banyak upaya untuk bertahan, tetapi kita masih saja 
belum berhasil mencapai tujuan kita, bahkan makin 
terpuruk. Jikalau demikian, datanglah kepada Tuhan 
Yesus dan mintalah Dia untuk menyalakan api-Nya 
dalam hidup kita. Saat api Roh Kudus mulai menyala 
dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita masuk ke 
babak baru yang belum pernah kita bayangkan 
sebelumnya. Tuhan pun akan menjadikan kita terang. 
Hidup kita akan berdampak dalam skala yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Bukan itu saja, terobosan, 
kemenangan, pemulihan, percepatan, kebahagiaan, 
dan kesehatan yang baru pun akan Tuhan berikan dalam 



hidup kita. Oleh karena itu, biarkan api-Nya turun dan 
menyalakan setiap kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Mintalah Tuhan untuk MENYALAKAN API-NYA, 
sehingga kita bisa BERTAHAN, MENANG, dan 
MENGALAMI TEROBOSAN. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda membutuhkan Tuhan menyalakan 

api dalam hidup Anda? 
2. Dalam hal apa Anda perlu meminta Tuhan 

menyalakan api-Nya? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda buat saat Tuhan 

sudah menyalakan api dalam hidup Anda? 
Sebutkan!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu 
dalam hidup kami. Saat ini kami meminta Engkau 

untuk menyalakan Api-Mu dalam hidup kami, 
sehingga kami bisa bertahan, menang, dan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 27-28 
Matius 21:1-22 



10 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KORBAN UNTUK API TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Imamat 9:24a Dan keluarlah api dari hadapan TUHAN, 
lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak 
di atas mezbah. 
 
Ada kalanya kita mengalami keterpurukan dalam 
kehidupan kita. Terutama di waktu-waktu ini, ketika 
pandemi melanda dan semuanya serba terbatas. 
Pekerjaan tidak menghasilkan secara maksimal, 
pelayanan terasa hambar, dan hidup tidak secerah 
biasanya. Mungkin kita masih aktif melayani tetapi 
terasa dingin dalam hati, atau masih memberikan 
persembahan tetapi dibayangi rasa khawatir. Sering 
kalinya pun, ketika mengalami masalah, kita hanya 
fokus meminta pertolongan Tuhan tetapi enggan 
berkorban atau membayar harga. Masalah yang kita 
alami mengalihkan fokus kita dari bersekutu dengan 
Tuhan, gesekan dalam pelayanan menjauhkan kita dari 
persekutuan, kesulitan membuat kita tidak bersyukur 
atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita 
sampai detik ini.  
 



Padahal, sebagai jemaat Perjanjian Baru yang telah 
ditebus oleh pengorbanan Yesus, kita dapat berkorban 
dengan lebih sederhana dibandingkan aturan 
persembahan di Perjanjian Lama yang begitu rumit. Di 
masa sekarang, persembahan kepada Tuhan umumnya 
berupa materi, pelayanan, persembahan berupa dana, 
korban syukur, bahkan korban hati yang hancur. Hanya 
satu hal yang sama, yaitu ketika api Tuhan turun, 
kemuliaan Tuhan dinyatakan (Im. 9:6). Api Tuhan yang 
turun membakar korban persembahan menjadi api 
yang membangkitkan iman, memurnikan hati, 
menghangatkan kembali hubungan yang beku, serta 
membakar semangat hidup jemaat, termasuk dalam 
melayani dan bekerja.  
 
Namun bagaimana kita dapat menerima api Tuhan jika 
tidak ada korban di atas mezbah? Maka dari itu, marilah 
kita membawa korban persembahan kita ke hadapan-
Nya. Biarkan api-Nya turun menghanguskan dosa, 
kesalahan, masalah, dan kekhawatiran yang 
membebani kita. Nyalakan api-Nya agar 
membangkitkan roh, semangat, sukacita, dan damai 
sejahtera yang memulihkan hati serta jiwa kita. 
 
RENUNGAN 
Agar kita MENERIMA API TUHAN, kita HARUS BERANI 
BERKORBAN BAGI TUHAN. 
 



APLIKASI 
1. Mengapa api Tuhan harus turun dalam hidup Anda? 

Bagaimana caranya agar api Tuhan turun?  
2. Korban apa yang dapat Anda bawa ke hadapan-

Nya? 
3. Apa yang akan Anda lakukan agar api Tuhan tetap 

menyala dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan korban 
terbaik kami. Turunkanlah api-Mu agar kemuliaan-Mu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 29-30 
Matius 21:23-46 



11 SEPTEMBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

CARA AGAR API ROH KUDUS TETAP MENYALA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 16:1 Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu 
diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang 
Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan 
korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan 
Allah 
 
Olimpiade Tokyo 2020. Duet pasangan Indonesia, 
Greysia Polii dan Apriyani Rahayu telah mencatat 
sejarah bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Medali emas 
yang mereka menangkan bagai kado istimewa bagi Hari 
Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Tentunya apa 
yang diraih oleh pasangan ganda Greysia-Apriyani ini 
bukan usaha yang mudah. Diperlukan latihan, kerja 
keras, dan waktu yang tak sebentar. Mereka rela 
mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mungkin 
meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi untuk 
berlatih serta mempersiapkan diri bagi pertandingan. 
Selain itu, tanpa adanya kerja sama yang solid di antara 
keduanya, mustahil mereka dapat memenangkan 
pertandingan. Ya, butuh KESATUAN dan 
PENGORBANAN dari pasangan ini.  



Prinsip yang sama berlaku bagi kehidupan rohani kita, 
khususnya agar API ROH KUDUS tetap menyala-nyala di 
tengah anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan rohani, 
kesatuan adalah magnet tersendiri bagi api Roh Kudus 
agar bisa dicurahkan di tengah-tengah kita. Sementara 
pengorbanan adalah komitmen kita menyerahkan milik 
kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kesatuan 
dan pengorbanan, maka kuasa Roh Kudus dapat benar-
benar tercurah dalam kehidupan kita, sehingga kita 
akan terus mengalami kemenangan dalam Tuhan.  
 
Oleh karena itu, ayo kita bangun kesatuan dan berani 
berkorban bagi Tuhan sampai api Roh Kudus dinyalakan 
di tengah-tengah kita. Percayalah, ada upah besar bagi 
orang yang rela memberikan segalanya bagi Tuhan, 
yaitu api Roh Kudus yang mendatangkan berkat 
melimpah dalam kehidupan kita. Mari bangkit dalam 
kesatuan dan jangan takut untuk bayar harga untuk 
mengejar api Tuhan. Ini waktunya api Tuhan turun 
dengan kuat atas gereja-Nya dan menyalakan api dalam 
hidup kita semua. Amen. 
 
RENUNGAN 
Bangun KESATUAN dan beranilah BERKORBAN BAGI 
TUHAN, sampai API ROH KUDUS DINYALAKAN di 
tengah-tengah kita. 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana kehidupan rohani Anda, sudahkan Anda 

membangun kesatuan dan membayar harga demi 
mengejar api Roh Kudus? Mengapa demikian? 

2. Percayakah Anda jika dengan kesatuan dan 
pengorbanan, maka api Roh Kudus akan dicurahkan 
dalam kehidupan Anda? 

3. Apa komitmen Anda untuk membangun kesatuan 
dan pengorbanan bagi kemuliaan nama Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami yang masih hidup dalam 
perpecahan dalam jemaat. Ampuni kami juga yang 
kadang enggan dan masih berhitung-hitung dalam 
membayar harga bagi-Mu. Ubah dan ajari kami, ya 

Tuhan, untuk membangun kesatuan dan rela 
membayar harga bagi-Mu, agar api Roh Kudus terus 

menyala-nyala dalam kehidupan kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 31-33 

Matius 22:1-22 



12 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BAYAR HARGA YANG MENYALAKAN API TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 21:24 Tetapi berkatalah raja Daud kepada 
Ornan: “Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya 
dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil 
milikmu untuk Tuhan dan tidak mau 
mempersembahkan korban bakaran dengan tidak 
membayar apa-apa.” 
 
Daud adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Bagi 
Daud, mengejar hadirat Tuhan adalah kesukaannya. 
Bahkan ia tidak segan-segan berkorban dan membayar 
harga yang begitu besar supaya api Tuhan tetap 
menyala dalam hidupnya. Ingat bagaimana perjuangan 
Daud saat membawa Tabut Perjanjian Allah kembali ke 
kediamannya dari rumah Obed-Edom? Setiap enam 
langkah, ia berhenti dan mempersembahkan korban 
bakaran bagi Tuhan. Atau ketika ia berjuang 
membangun Pondok Daud? Bahkan dicatat di Alkitab, 
tujuh kali sehari, Daud memuji dan menyembah Tuhan. 
Sungguh bayar harga yang tidak main-main. Tidak 
heran, api Tuhan begitu besar dan membuat rohnya 
selalu menyala-nyala. Dampaknya pun sangat luar biasa, 



yaitu ke mana pun Daud pergi berperang, ia selalu 
mengalami kemenangan.  
 
Bahkan dengan terang-terangan Daud menolak 
pemberian Ornan. Ketika itu, Tuhan memerintahkan 
Daud untuk mendirikan mezbah di tanah milik Ornan. 
Ornan pun berniat untuk memberikannya kepada Daud 
tanpa bayaran. Namun, ia tetap membayar harganya 
kepada Ornan, karena bagi Daud, MEMBAYAR HARGA 
BAGI TUHAN JUSTRU ADALAH SEBUAH KESEMPATAN. 
Kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi 
Tuhan agar api Tuhan semakin dikobarkan. Dengan kata 
lain, bagi Daud, ketika ia tidak membayar harganya 
kepada Ornan, ia akan kehilangan kesempatan untuk 
mempersembahkan korban bagi Tuhan. 
 
Mari belajar dari Daud yang meyakini bahwa bayar 
harga untuk Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk 
mengobarkan api-Nya lebih lagi dalam hidup kita. 
Momen ini adalah saat yang paling tepat, karena kita 
sebagai sebuah kesatuan jemaat Keluarga Allah sedang 
bersama-sama merayakan 32 tahun kasih dan 
penyertaan Tuhan yang ajaib.  Mari kita bersama-sama 
berani membayar harga untuk mewujudkan visi yang 
sudah Tuhan berikan kepada gereja kita, yaitu 1 juta 
jiwa diselamatkan. Percayalah bahwa bayar harga yang 
kita berikan justru akan membuat kita melihat 
bagaimana api Tuhan turun dan membawa 



kebangkitan, terobosan, kemenangan, serta perkara-
perkara besar dalam hidup kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
BANGKITLAH DALAM KESATUAN dan jangan takut 
BAYAR HARGA UNTUK MENGEJAR API TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Adakah hambatan-hambatan yang mungkin Anda 

alami untuk bayar harga menyalakan api Tuhan? 
2. Percayakah bahwa di dalam moment ulang tahun 

gereja kita ini, Anda akan menerima sesuatu yang 
besar dari Tuhan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 
berani bayar harga untuk mengejar api Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau 
berikan bagi kami untuk mempersembahkan korban 
sehingga api-Mu dinyalakan dalam hidup kami. Bagi 

kami, itu adalah sebuah kehormatan karena kami 
rindu kemuliaan-Mu semakin dinyatakan dalam 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 34-35 

Matius 22:23-46 


