


13 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KOBARAN API FIRMAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 23:29 Bukankah firman-Ku seperti api, 
demikianlah firman TUHAN dan seperti palu yang 
menghancurkan bukit batu? 
 
Terlahir dalam sebuah keluarga yang tidak harmonis 
membuat Jeri sering depresi. Terlebih saat ia harus 
mendengar pertengkaran yang seolah tiada hentinya di 
antara kedua orangtuanya. Bahkan, beberapa kali 
terlintas di benaknya untuk mengakhiri hidupnya. Ia 
merasa kehadirannya di dunia ini seperti tidak ada 
artinya. Jeri pun menjadi anak yang suka memberontak 
dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. 
Tidak jarang ia terlibat dalam tawuran antar kelompok, 
hingga suatu hari, ia tidak sengaja mengakibatkan 
seseorang kehilangan nyawanya. Kejadian itu 
membuatnya sangat terpukul. Ia pun harus berakhir 
dengan mendekam di penjara.  
 
Di balik jeruji besi, Jeri mengikuti berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan oleh LAPAS. Salah satunya adalah 
pembinaan rohani. Saat itu, pendeta yang sedang 
melayani menyebutkan sebuah ayat dalam Yeremia 1:5 



yang tanpa ia sadari akan sangat berpengaruh besar dan 
mengubah kehidupannya. "Sebelum Aku membentuk 
engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal 
engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, 
Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan 
engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.” Jeri yang 
selama ini selalu merasa bahwa kehadirannya tidak 
diinginkan, dan bahwa hidupnya tidak berarti, langsung 
terhenyak. Tanpa terasa, air matanya mengalir keluar. 
Ia merasakan kehangatan dan kasih yang luar biasa 
dalam hatinya yang seumur hidupnya belum pernah 
dirasakannya. Pada akhirnya, hidupnya pun diubahkan. 
 
Ya, frman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah 
perkataan Tuhan sendiri, dan di setiap perkataan-Nya 
tersebut memiliki kuasa. Itu sebabnya, firman Tuhan 
dikatakan seperti api yang membakar dan seperti palu 
yang menghancurkan bukit batu. Oleh karena itu, saat 
kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sungguh-
sungguh dalam menanggapinya, sampai api Tuhan 
turun atas kita dan terus menyalakan hati kita, sehingga 
firman yang kita terima betul-betul merhema dalam 
hidup kita. Karena saat ada firman Tuhan yang tinggal 
dalam hati kita, maka ada kuasa-Nya juga yang mengalir 
dan mengubahkan hidup kita secara luar biasa. 
 
RENUNGAN 
Firman Tuhan seperti API yang MEMBAKAR. 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasakan hati Anda terbakar saat 

mendengarkan firman Tuhan? Bagaimanakah 
kejadiannya? 

2. Menurut Anda, mengapa mendengarkan firman 
Tuhan dapat membakar hati kita? 

3. Bagaimana firman Tuhan dapat mengubahkan 
hidup kita? Jelaskan!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman 

yang hidup. Kami percaya bahwa ada kuasa dalam 
setiap perkataan-Mu. Maka dari itu kami mau lebih 
lagi bersungguh-sungguh saat kami mendengarkan 
dan juga membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu 

boleh tinggal dan berakar dalam hati setiap kami dan 
mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami pun 
juga boleh Engkau pakai menjadi saksi-Mu di muka 
bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.”  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 36-38 
Matius 23:1-22 



14 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ALASAN UNTUK MENGAWALI HARI DENGAN FIRMAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku 
merenungkannya sepanjang hari. 
 
Billy Sunday adalah seorang atlet bisbol terkenal asal 
Amerika Serikat yang meninggalkan karier bisbolnya 
untuk menjadi seorang penginjil. Tanpa keraguan, ia 
berpaling dari kontrak bisbol senilai US$3.500 per tahun 
untuk bekerja dengan gaji sebesar US$83 per bulan di 
YMCA, sebuah organisasi Kristen yang melayani anak-
anak muda di seluruh dunia. Ketua Komite Perhimpunan 
untuk Riset Bisbol Amerika pada abad ke-19 
mengatakan bahwa Billy Sunday adalah pemain bisbol 
yang jauh lebih dikenal orang di Amerika dibanding 
pemain bisbol mana pun, bahkan yang bermain lebih 
baik daripadanya. Sebagai penginjil, Billy Sunday sudah 
berkhotbah sekitar 20.000 kali dengan jumlah kehadiran 
jemaat sebanyak 100 juta jiwa. Satu kebiasaan yang 
dilakukannya dengan disiplin adalah tiga aturan 
sederhana setiap pagi. Lima belas menit membaca 
firman Tuhan, lima belas menit berdoa, dan lima belas 
menit berbicara kepada orang lain tentang Tuhan.  
 



Ya, ada kaitan erat antara firman Tuhan dengan nyala 
api manusia roh kita. Semakin berkobar hati kita bagi 
Tuhan, semakin mudah Tuhan memakai hidup kita bagi 
kemuliaan-Nya. Dengan demikian, mengisi hati dan 
pikiran kita dengan firman Tuhan adalah cara terbaik 
untuk memiliki roh yang berkobar-kobar, dan menjaga 
supaya roh kita tetap konsisten berkobar-kobar adalah 
dengan disiplin merenungkan firman Tuhan setiap pagi.  
 
Bila kita rindu mengalami hidup yang menyala-nyala 
dalam Tuhan dan melakukan perkara-perkara besar 
bersama-Nya, mari belajar mengawali hari kita dengan 
membaca firman Tuhan. Gunakan fasilitas gereja yang 
ada. Renungkan firman Tuhan melalui ReKA (Renungan 
Keluarga Allah) yang dibagikan tiga kali setiap harinya. 
Biarkan api-Nya turun atas kita dan mengobarkan hati 
kita senantiasa sehingga terus menyala. Maka seiring 
waktu, kita akan berjalan makin lama makin kuat, dan 
kita akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama 
Tuhan. Ketika kita mendisiplinkan diri mengisi hati kita 
dengan firman-Nya, maka penyertaan Tuhan akan nyata 
dalam hidup kita. Kita akan memiliki kekuatan yang luar 
biasa, dan hal yang supernatural akan mendominasi 
hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Senantiasa AWALI HARI kita dengan firman Tuhan agar 
hidup kita DISERTAI-NYA sepanjang hari. 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda mengawali hari Anda selama 

ini?  
2. Mengapa penting bagi Anda untuk disiplin 

mengawali hari dengan firman Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa mendisiplinkan diri Anda 

untuk mengawali hari dengan firman Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami ingin mengawali hari kami 
bersama-Mu dan mengisinya dengan firman-Mu. 

Bantu kami, agar kami bisa mendisiplinkan diri kami 
untuk membaca firman-Mu. Bakar hati kami, sehingga 

kami selalu rindu untuk menerima perkataan-Mu 
setiap paginya. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 39-40 
Matius 23:23-39 



15 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
JANGAN BIARKAN API ROH PADAM 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 
 
Sudah menjadi semacam kebiasaan bagi Helen kalau 
setiap kali selesai mengikuti ibadah, hatinya terasa 
berkobar-kobar. Ada semangat dan tekad baru yang 
timbul di hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia akan 
sibuk memikirkan apa yang akan ia lakukan untuk 
menghidupi firman yang barusan ia dengar. Namun, 
begitu memasuki pintu rumah, ia seakan diperhadapkan 
kembali pada kenyataan. Semangatnya berangsur 
menguap, dan apa yang kemudian ia lakukan malah 
bertolak belakang dengan tekadnya semula. Lama-
kelamaan, Helen menjadi skeptis menanggapi firman 
Tuhan, karena ia merasa apinya tidak bisa bertahan 
lama.  
 
Ya, ada banyak hal yang bisa memadamkan api roh kita, 
diantaranya adalah kenyataan hidup yang tak kunjung 
berubah dan kelelahan menanti penggenapan janji 
Tuhan. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, kita mungkin 
masih menanti dengan penuh pengharapan. Namun, 



ketika sekian lama tak kunjung terjadi juga, bahkan yang 
ada di hadapan kita berbeda jauh dari yang Tuhan 
janjikan, maka semangat kita bisa mulai melemah. Api 
roh kita perlahan meredup dan akhirnya padam.  
 
Kisah penantian Abraham dan Sara akan lahirnya 
seorang anak, tentu sudah sangat familier bagi kita. Jika 
kita hanya membacanya sekilas, 25 tahun pergumulan 
dalam penantian, mungkin tidak berarti banyak. Namun 
saat kita renungkan, itu sungguh bukan waktu yang 
singkat. Meski demikian, Abraham tetap menjaga api 
imannya kepada Tuhan. Walaupun sempat ragu, bahkan 
berusaha “membantu” Tuhan menggenapi janji-Nya, 
tetapi Abraham tidak lantas kecewa, pahit hati, ataupun 
undur dari Tuhan. Ya, menangkap api hanyalah langkah 
awal. Berikutnya kita harus memastikan api itu terus 
menyala, bahkan menjalar lebih besar lagi. Pastikan kita 
menindaklanjuti api tersebut dengan memperkuat iman 
kita. Jagalah apa yang masuk dalam hati dan pikiran kita. 
Jika kita merasa api itu mulai padam, mintalah 
pertolongan Roh Kudus dan biarkan api-Nya turun dan 
terus menyala atas kita. Roh Kudus akan dengan senang 
hati mengobarkan kembali api roh kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Jangan pernah MEMBIARKAN api roh kita PADAM. 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami api roh Anda padam? 

Apakah penyebabnya? 
2. Apa yang Anda rasakan ketika api roh Anda padam? 
3. Dengan cara bagaimana Anda menjaga api roh 

Anda tetap menyala? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, jangan biarkan api roh kami menjadi 
padam. Meskipun banyak tantangan yang kami 

hadapi, kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan iman 
kami. Biarlah roh kami senantiasa menyala-nyala 

dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 1-3 

Matius 24:1-28 

 



16 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERJAGA-JAGA AGAR API ROH TIDAK PERNAH 

PADAM 

 
RHEMA HARI INI 
Imamat 6:12 Api yang di atas mezbah itu harus dijaga 
supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-
tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, 
mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar 
segala lemak korban keselamatan di sana. 
 
Pada tahun 2018, Indonesia pernah berkesempatan 
menjadi tuan rumah Asian Games. Pesta olahraga 
terbesar se-Asia yang diselenggarakan setiap empat 
tahun sekali itu menjadi momen tak terlupakan bagi 
kita. Banyak persiapan khusus yang dilakukan oleh 
penyelenggara. Salah satunya adalah api yang 
digunakan sebagai obor yang sengaja didatangkan dari 
sumber api abadi dari India, sebagai tuan rumah 
pertama Asian Games. Api abadi itu sebagai lambang 
semangat yang terus menyala untuk menjaga 
kebersamaan dan persahabatan serta semangat untuk 
berprestasi. 
 
Perlakuan khusus juga diterapkan selama membawa api 
abadi dari India, karena api itu harus tetap menyala dan 



tidak boleh padam hingga tiba di Indonesia. Api obor 
tersebut pun dimasukkan ke dalam alat yang disebut 
tinder box yang berbahan bakar gas. Setiap kali habis, 
bahan bakar diisi kembali agar api tidak mati. Untuk 
berjaga-jaga, cadangan tinder box juga disediakan di 
dalam pesawat. Sehingga nyala api tetap terjaga selama 
perjalanan ke Indonesia, bahkan selama perhelatan 
Asian Games ke-18 berlangsung. 
 
Sama halnya dengan hidup manusia, kita tidak pernah 
mengetahui akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. 
Bahkan terkadang Tuhan sekonyong-konyong 
mengizinkan peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita. 
Seperti pencuri yang datang tiba-tiba, kita pun 
sebaiknya selalu berjaga-jaga agar tidak lengah dan 
jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu hal yang bisa kita 
lakukan adalah dengan menjaga api roh kita tetap 
menyala. Agar api roh kita tidak pernah padam, kita 
akan harus selalu mendekat kepada Sumber Api Abadi 
yang tidak pernah padam, yaitu Roh Kudus. Dengan 
begitu, hidup kita akan penuh gairah dan kehausan lebih 
lagi akan Tuhan. Kita pun akan selalu mengutamakan 
Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Oleh 
karena itu, tangkaplah setiap rhema yang Tuhan berikan 
dalam hidup kita dan kerjakanlah. Jangan biarkan api 
roh kita padam, tetapi biarkan api-Nya turun atas kita 
dan terus menyala, bahkan lebih besar lagi.  (LEW) 
 



RENUNGAN 
Berjaga-jagalah senantiasa agar API ROH KITA TIDAK 
PERNAH PADAM. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah berjaga-jaga senantiasa agar 

api roh Anda tidak pernah padam? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda perlu berjaga-jaga agar api roh 
Anda tidak pernah padam? 

3. Bagaimana cara Anda menjaga api roh Anda tetap 
menyala?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, apa pun yang terjadi dalam hidup kami, 
kami mau selalu hidup mendekat kepada-Mu. Kami 

mau selalu berjaga-jaga selalu agar api roh kami tidak 
pernah padam dan tetap menyala. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 4-5 

Matius 24:29-51 

 



17 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KALAHKAN KEKUATIRAN DAN NYALAKAN API-NYA 

LEBIH LAGI 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:6-7 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang 
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 
pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
 
Seorang anak muda terlihat murung sambil berjalan 
keluar dari sebuah klinik kesehatan. Wajahnya pucat 
dan kekuatiran sangat jelas tergambar di raut wajahnya. 
Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah hasil 
pemeriksaan ibunya yang ternyata menderita kanker. 
Lalu tiba-tiba, ada suara dari dalam hatinya yang 
bertanya kepadanya, “Apa yang kamu kuatirkan?” 
Pemuda ini pun menjawab dalam hatinya, “Aku kuatir 
kalau ibuku tidak dapat disembuhkan. Ibu akan 
meninggal dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. 
Bagaimana aku harus menghidupi adik-adikku?” 
Pertanyaan lain kembali muncul di hatinya, “Apakah 
semua itu sudah terjadi?” Pemuda itu pun menyadari 
bahwa ibunya masih terlihat sehat dan ia hanya 



memikirkan kemungkinan terburuk. Itulah yang 
membuatnya kuatir. Fakta itu membuatnya terhenyak. 
Tiba-tiba, ia teringat bagaimana di kelompok sel dan 
gerejanya ia selalu diajarkan tentang doa profetik untuk 
menyatakan kuasa Tuhan. Imannya pun dibangkitkan 
dan ia bertekad untuk terus memperjuangkan ibunya 
melalui doa-doa profetiknya.  
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘kuatir’ 
memiliki arti takut atau gelisah dan cemas terhadap 
suatu hal YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI. 
Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikian 
negatif yang mungkin akan terjadi di masa yang akan 
datang. Seperti yang kita ketahui, Alkitab mengajarkan 
kepada kita justru apa yang kita kuatirkan, itu yang akan 
menimpa kita (Ayb. 3:25). Padahal, jika kita mau 
mengambil sisi yang lain, permasalahan yang di luar 
kekuatan kita justru adalah kesempatan bagi Roh Kudus 
menyatakan kemuliaannya.  
 
Ya, inilah saatnya bagi kita untuk bangkit lebih lagi. 
Jangan izinkan kekuatiran tinggal dalam diri kita dan 
memadamkan api roh kita. Lihat kegerakan dan api 
Tuhan sedang dinyalakan lebih lagi di tengah-tengah 
kita. Biarkan api-Nya turun dan terus menyala atas kita. 
Pegang janji Tuhan, kalahkan kekuatiran, bangkit 
menjadi pahlawan iman, dan nyatakan terang 
kemuliaan-Nya jadi dalam hidup kita. Haleluya!    



RENUNGAN 
Saat kita menjadi KUATIR dan menelan TIPU DAYA iblis, 
maka api roh kita akan MEMADAM. 
 
APLIKASI 
1. Dalam hal apakah Anda masih sering mengalami 

kekuatiran? 
2. Menurut Anda, apakah kekuatiran itu dapat 

menolong Anda keluar dari masalah atau justru 
melemahkan api yang ada dalam diri Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa terus menyalakan api-Nya 
supaya kekuatiran tidak lagi berkuasa dalam diri 
Anda? Tuliskan komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami tahu bahwa api-Mu sedang Engkau 

nyalakan lebih lagi di tengah-tengah kami. Berikan 
kami kekuatan untuk selalu teguh dalam iman kami 
dan senantiasa mengalahkan kekuatiran kami, ya 
Tuhan. Karena kami tahu, api roh kami tidak boleh 

padam dan kami mau mengalami kemuliaan-Mu lebih 
lagi dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 6-7 

Matius 25:1-30 



18 SEPTEMBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KUNCI UNTUK BISA DIPAKAI DALAM PERKARA BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 16:10 "Barangsiapa setia dalam perkara-perkara 
kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan 
barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia 
tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 
 
Cita- cita terbesar Rina lenyap di depan mata. Setelah 
berusaha sedemikian rupa, ia masih gagal lolos untuk 
menjadi pegawai negeri. Ia begitu kecewa dan berubah 
sikap dari yang awalnya penuh pengharapan dan 
semangat, kini menjadi lesu serta pesimis. Pekerjaan 
yang dapat ditemukan tangannya pun ia kerjakan 
sekenanya. Baik itu dalam hal pekerjaan rumah maupun 
pelayanan. Akibatnya, tidak ada satu pun yang 
terselesaikan dengan beres. Melihat kelakuan Rina, 
kakaknya akhirnya berkomentar, “Pantas saja Tuhan 
belum juga mempercayakan perkara besar kepadamu. 
Untuk perkara-perkara kecil saja kamu belum bisa 
setia.” 
 
Kejadian serupa pasti juga pernah kita alami. Kita sudah 
bekerja sebaik yang kita bisa, tetapi hasilnya belum 



nyata. Pelayanan dan persembahan terbaik sudah kita 
berikan, tetapi apresiasi atau pertolongan Tuhan seolah 
tak kunjung datang. Tekanan situasi dapat membuat 
kita kecewa, marah, tidak terima dengan keadaan, dan 
terburuknya sampai menolak Tuhan. Api yang 
mengobarkan semangat bekerja, melayani, dan menjadi 
berkat memudar. Bahkan, kalau kita tidak berhati-hati, 
musuh dapat memanipulasi api menjadi kobaran 
dendam, kemarahan, dan kekecewaan yang justru 
menghancurkan hidup kita. Jangan sampai sudah jatuh, 
tertimpa tangga pula, karena kesalahan kita sendiri.  
 
Ayat bacaan hari ini mengingatkan untuk setia pada 
setiap perkara yang Tuhan percayakan pada kita. Sekecil 
apa pun, setidak nampak apa pun, atau seberapa pun 
menyakitkan yang harus kita hadapi dan alami, 
anggaplah itu semua sebagai cara Tuhan memurnikan 
hati serta niat kita dalam segala hal yang kita lakukan. 
Sebab, barangsiapa tidak benar dalam perkara kecil, ia 
tidak akan benar dalam perkara besar. Biarkan api 
Tuhan turun dan terus menyala serta konsisten besar 
atas hidup kita. Janganlah menyerah dengan didikan 
Tuhan. Tetaplah setia bekerja dan melayani dengan 
nyala api Tuhan. Karena kita percaya, jerih payah yang 
kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia.  
 
 
 



RENUNGAN 
Untuk bisa DIPAKAI dalam PERKARA BESAR, maka nyala 
API ROH harus KONSISTEN BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa api roh harus konsisten besar? 
2. Bagaimana kita dapat dipakai dalam perkara besar? 
3. Bagaimana agar api Tuhan konsisten besar dalam 

hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau api-Mu konsisten besar atas 
kami. Ajar kami setia dalam perkara kecil agar kami 

mampu berlaku benar dalam perkara besar.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 8-10 

Matius 25:31-46 

 

 

 

 

 

 



19 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENCEGAH API ROH KITA PADAM 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:27 dan janganlah beri kesempatan kepada 
Iblis. 
 
Kobaran api bagi Tuhan dalam hati Ibu Sara Joesi hampir 
tak ada matinya. Ia begitu rajin berdoa, mengikuti 
Pondok Daud, dan melayani Tuhan. Hanya saja, di suatu 
siang, nyala apinya bagai bergoyang-goyang tertiup 
angin. Ia hampir saja menyerah. Akibat serangan virus di 
tahun 2010, Ibu Sara Joesi mengalami strok dan nyeri 
hebat di kakinya, yang kemudian membuatnya lumpuh. 
Saat hatinya melemah, intimidasi iblis atas keadaan 
fisiknya tak jarang membuatnya merasa down. Namun, 
anaknya laki-lakinya selalu tampil menyemangatinya 
dan berkata, "Mama doakan banyak orang dan mereka 
sembuh. Mama pun pasti sembuh. Ayo semangat, Ma!" 
Begitu pula dengan suaminya. Setiap hari, tiga kali 
sehari, ia mendoakan Ibu Sara Joesi dan mengolesinya 
dengan minyak urapan. Hati Ibu Sara Joesi pun kembali 
dinyalakan. Semangat dan kesatuan hati mereka 
akhirnya menggerakkan hati Tuhan dan mujizat pun 
terjadi. 
 



Ya, menjaga nyala api roh kita agar tetap menyala-nyala 
dalam Tuhan bukanlah perkara mudah. Kesulitan hidup 
dan berbagai permasalahan bisa dipakai iblis untuk 
mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Alih-alih memegang 
erat janji Tuhan, hari-hari kita malah terisi dengan 
kekuatiran, ketakutan, kekecewaan, dan keputusasaan. 
Saat itu terjadi, iman kita pun tergelincir dan api roh kita 
memadam. 
 
Tidak bisa tidak, satu-satunya jalan agar api roh kita 
terus menyala hanyalah dengan terus berjaga-jaga. 
Tetaplah pandang Tuhan dan percayai hati-Nya. Seperti 
layaknya Sadrakh, Mesakh, dan Abednego yang meski 
dilemparkan ke dalam dapur api yang menyengat, justru 
mengobarkan api roh mereka lebih lagi. Mereka 
bertekad untuk tetap percaya sampai akhir. Sampai 
Tuhan mengutus malaikat-Nya untuk menolong 
mereka. Oleh sebab itu, seperti apa pun kondisi kita hari 
ini, biarkan api Tuhan turun atas kita dan jagalah api itu 
agar terus menyala. Semakin besar pergumulan kita, 
semakin besar pula api roh kita harus menyala. Maka 
iblis tidak lagi bisa menyerang hidup kita dengan segala 
kebohongan dan tipu muslihatnya. 
 
RENUNGAN 
Jangan pernah MEMBERI KESEMPATAN kepada iblis 
untuk bisa MEMADAMKAN api roh kita. 
 



APLIKASI 
1. Adakah yang membuat api roh Anda memadam 

akhir-akhir ini? Mengapa demikian?  
2. Mengapa kita tidak boleh memberi kesempatan 

kepada iblis untuk memadamkan api roh Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa mencegah iblis untuk 

memadamkan api roh Anda? 
 

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

mengizinkan berbagai hal memadamkan api roh kami. 
Bantulah kami, agar kami bisa mengobarkan kembali 

api-Mu dan menjaganya agar terus menyala. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 11-12 
Matius 26:1-25 


