


20 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMBANGKITKAN API ROH YANG REDUP 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 4:1 Akhirnya, saudara-saudara, kami 
minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus: Kamu 
telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus 
hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang 
telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya 
lebih bersungguh-sungguh lagi. 
 
Rania adalah seorang istri, ibu dari dua anak, dan juga 
wanita karier. Di samping semuanya itu, ia masih 
terlibat dalam sejumlah pelayanan di gereja tempatnya 
bertumbuh. Sekalipun dengan setumpuk jadwal 
aktivitas yang harus Rania lakukan, ia menjalani setiap 
harinya dengan sukacita. Namun tanpa ia sadari, 
perlahan rohnya mulai pudar karena ternyata ia selama 
ini terlalu fokus hanya pada apa yang kasat mata saja. 
Pun segudang kesibukannya telah membuatnya 
mengesampingkan kehidupan rohaninya. 
 
Hingga suatu hari, saat sedang mengerjakan 
pekerjaannya, tiba-tiba Rania merasakan ada 
kekosongan dalam dirinya. Setelah menjalani segala 
sesuatunya dengan baik, tiba-tiba saja, ia merasa hampa 



dan penat dengan segala rutinitas dalam hidupnya. Baru 
saja ia hendak menceritakan hal itu kepada Yesa, 
sahabat yang juga KKS-nya, Yesa telah terlebih dahulu 
menghubunginya dengan berapi-api dan mengajaknya 
untuk mengikuti Unlimited Conference. Rania pun 
segera menyadari bahwa penyebab dari yang ia rasakan 
itu adalah api rohnya mulai meredup. 
 
Seperti Rania, sekalipun apa yang selama ini kita lakukan 
adalah hal yang baik atau benar di pandangan manusia, 
tetapi itu semua tidak cukup tanpa adanya api Roh 
Kudus dalam hidup kita. Tuhan tidak menghendaki 
setiap kita hanya sekedar sibuk menjalani hidup. Akan 
tetapi, Dia rindu agar kita dapat menapaki rencana-Nya 
yang besar untuk hidup kita, dan kita tidak bisa 
melakukan perkara besar tanpa berjalan bersama 
dengan-Nya. Kita harus mengalami perjumpaan dengan 
api Allah terlebih dahulu. Hanya dengan begitulah, api 
roh kita dapat dibangkitkan kembali. Saat api roh kita 
berkobar, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Apabila 
saat ini ada di antara kita yang merasakan kekosongan, 
api roh kita sedang redup, maka inilah saatnya untuk 
segera berlari kepada Tuhan. Bangun Pondok Daud 
dobel porsi, baca dan renungkan firman dobel porsi, 
ambil waktu doa puasa dobel porsi, dan biarkan api-Nya 
turun atas kita, sampai api roh kita terbakar menyala-
nyala kembali. 
 



RENUNGAN 
Tuhan mau agar API ROH kita DIBANGKITKAN kembali.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengalami api roh Anda 

redup? Jika ya, apa yang kemudian Anda lakukan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita memerlukan api Roh 

Kudus dalam hidup kita? 
3. Kira-kira, bagaimanakah caranya agar api roh kita 

dapat dibangkitkan kembali? Renungkanlah!  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyadarkan kami 
bahwa kami sangat membutuhkan api Roh Kudus-Mu. 

Kami mau memberi diri kami untuk Engkau lawat 
dengan api Roh-Mu. Lawat kami, ya Tuhan. Jamah 

kami, ya Roh Kudus, agar hidup kami tidak akan sama 
lagi. Sehingga kami boleh melakukan perkara-perkara 

besar bersama-Mu dan berguna bagi kerajaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 13 

Matius 26:26-50 

 

 

 



21 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
API YANG INGIN TUHAN KOBARKAN DALAM HIDUP 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di 
mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 
 
Hallyu, atau disebut juga sebagai Gelombang Korea. 
Suatu fenomena yang bagaikan gelombang yang 
menyapu berbagai belahan dunia. Semakin hari, 
pengagum drama korea dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan Korea semakin meningkat. Tidak 
dipungkiri bahwa penggiat dunia hiburan dari negeri 
ginseng ini sangat tahu cara memantik minat 
penggemar. Fans yang sudah berapi-api dan militan 
akan melakukan apa pun untuk memenuhi hasratnya 
terhadap sang idola. Hal tersebut dapat berdampak 
buruk bila tidak disikapi dengan bijaksana, contohnya 
ketika orang rela habis-habisan demi datang ke konser, 
atau lebih memilih menonton daripada berdoa atau 
beribadah.  
 
Seperti industri hiburan yang membakar minat 
penonton, terlebih lagi Tuhan ingin menyalakan api kita. 



Namun yang Tuhan ingin kobarkan adalah api Roh. Api 
yang tidak merusak, tetapi membawa kebangkitan 
rohani, pengenalan akan Tuhan, dan transformasi 
hidup. Seperti api Roh yang tampak kepada Musa yang 
tidak membakar semak belukar dan menjadi awal 
perubahan besar dalam kehidupannya (Kel. 3). Api Roh 
akan membangkitkan cinta akan Tuhan yang juga 
menyalakan api doa, api Pondok Daud, api ibadah, dan 
api melayani dalam diri kita. Dengan membiarkan api-
Nya turun atas kita, cinta kita kepada Tuhan tidak 
mudah dipadamkan. Kita secara otomatis akan mencari 
perkara di atas yang menyenangkan hati Tuhan dan 
berkobar memenangkan jiwa, memuridkan, serta 
menggembalakan domba-domba yang terhilang.  
 
Ya, jangan sampai kita menyalakan api yang salah, 
karena dapat menghancurkan hidup kita. Kobarkan api 
pengampunan bukan kemarahan, api kasih bukan 
dendam. Bila orang bisa sedemikian habis-habisan demi 
idolanya, maka api Roh yang mengobarkan cinta akan 
Tuhan juga akan membuat kita rela mengorbankan 
segalanya demi Tuhan. Bukan untuk kesia-siaan, tetapi 
api Roh yang Tuhan kobarkan adalah kudus, 
membangun, dan mengubahkan hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Api yang ingin Tuhan KOBARKAN adalah API ROH.  
 



APLIKASI 
1. Api apa yang menyala pada Anda?  
2. Mengapa Tuhan ingin mengobarkan Api Roh? 
3. Bagaimana agar api Roh terus berkobar dalam 

hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kobarkanlah api Roh kami untuk 

mengubahkan hidup dan memampukan kami melayani 
Tuhan serta menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 14 

Matius 26:51-75 
 



22 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SUMBER NYALA API-API ROHANI KITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru 
lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan 
yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan 
beroleh keselamatan, 
 
Riana menyambut dengan sukacita ketika Lala, 
sahabatnya, merencanakan untuk pulang ke kota 
mereka. Sejak menikah, Lala pindah ke kota lain 
mengikuti pekerjaan suaminya. Riana sudah 
memutuskan untuk menutup tokonya supaya bisa 
menemani Lala. Ia membayangkan waktu 
menyenangkan yang akan dilewatkannya bersama Lala, 
bercanda dan mengobrol sepuas hati. Namun sesaat 
kemudian, hati Riana seperti ada yang mengingatkan. 
“Demi Lala, kamu rela menutup tokomu. Padahal 
biasanya, untuk beribadah, kamu merasa sayang 
kehilangan orderan.”  
 
Riana jadi teringat ketika ia masih seorang jiwa baru. Ia 
begitu bersemangat datang beribadah. Ia rajin Pondok 
Daud, bersaat teduh tiap pagi, dan mencari Tuhan 
seperti bayi haus akan susu. Riana merasa malu dan 



bersalah, karena cintanya kepada Tuhan mulai luntur. Ia 
kini lebih suka beribadah secara online dan tidak pernah 
lagi mengikuti Pondok Daud. Kelelahan dalam bekerja 
menjadi alasan untuk tidak lagi memiliki waktu khusus 
bersama Tuhan.  
 
Ya, api cinta membuat kita rela melakukan dan 
berkorban bagi orang yang kita kasihi. Ketika hati kita 
dipenuhi oleh rasa cinta akan Tuhan, api-api rohani yang 
lain pun akan ikut berkobar dalam hidup kita. Kita akan 
mencintai ibadah di rumah Tuhan dan selalu rindu 
hadirat Tuhan dalam Pondok Daud. Berdoa menjadi 
sesuatu yang alami seperti kita bernafas. Saat roh kita 
menyala-nyala, melayani bukanlah sebuah beban, 
melainkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan 
Tuhan. Kita pun akan sigap mengambil setiap 
kesempatan yang datang untuk bersaksi dan bercerita 
tentang Tuhan. Inilah api Roh yang lahir dari hubungan 
yang intim dengan Tuhan. Api Roh yang penuh kuasa 
dan mujizat. Di tahun Roh Kudus ini, jangan sampai api 
Roh kita padam. Biarkan api Tuhan turun, menyulut api 
Roh kita dan mengubah kekalahan menjadi 
kemenangan. (PF)  
 
RENUNGAN 
API CINTA kepada Tuhan akan MENGOBARKAN nyala 
API-API ROHANI yang lain.  
 



APLIKASI 
1.   Masihkan api cinta kepada Tuhan menyala dalam 

hati Anda? Mengapa demikian? 
2.   Apa saja yang Anda lakukan ketika hati Anda 

terbakar oleh rasa cinta akan Tuhan? 
3.   Bagaimana cara Anda untuk menjaga api cinta, atau 

menyalakan kembali api cinta Anda kepada Tuhan? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, janganlah kiranya api cinta kami kepada-
Mu menjadi padam. Biarlah hati kami selalu dipenuhi 
rasa cinta yang menyala-nyala akan Engkau. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 15-16 

Matius 27:1-26 

 



23 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SENJATA HEBAT UNTUK MENGALAHKAN MUSUH 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 9:3-4 aku mau bersukacita dan bersukaria 
karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya 
Mahatinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh 
dan binasa di hadapan-Mu." 
 
Adik Michael lahir dalam keadaan sangat buruk. Dokter 
berkata agar bersiap untuk keadaan tidak diinginkan. 
Karen dan suaminya menerima dengan pasrah, tetapi 
Michael terus merengek untuk boleh menyanyi buat 
adiknya. Meski ruang ICU melarang anak-anak untuk 
masuk, Karen memohon suster jaga di sana untuk 
mengizinkan Michael masuk. "Suster, mungkin ini 
terakhir kalinya ia menyanyi buat adiknya, tolonglah." 
Suster itu diam sejenak, lalu mengizinkannya.  
 
Michael akhirnya bisa menjumpai adiknya yang tergolek 
lemah. Kemudian dari mulutnya yang kecil, ia bernyanyi, 
"You are my sunshine, my only sunshine. You make me 
happy when skies are grey… You never know dear, how 
much I love you, please don't take my sunshine away…" 
Ajaib, si adik mulai bergerak, seolah merespons sapaan 
kakaknya. Denyut nadinya perlahan teratur. Karen 



dengan haru menatap mereka berdua dan berkata, 
"Lanjutkan nyanyiannya sayang." Seiring dengan 
nyanyian kakaknya, sang adik meregang, dan kemudian 
tertidur dengant tenang. Tanda vitalnya menjadi baik 
dan normal. Suster yang menyaksikannya ikut terisak 
melihat kejadian itu. Hari berikutnya, si adik sudah 
boleh dibawa pulang.  
 
Jika nyanyian yang dibawakan sepenuh hati dan 
sepenuh kasih dari seorang kakak kepada adiknya dapat 
menggerakkan hati Tuhan, terlebih lagi nyanyian yang 
kita naikkan dengan segenap hati dalam hadirat Allah. 
Raja Daud mengerti tentang hal itu. Lewat Pondok Daud 
yang diadakan 24 jam penuh, Daud menarik kuasa 
Tuhan dari surga ke bumi, sehingga ia dan pasukannya 
menjadi tidak terkalahkan dalam setiap peperangan. 
Begitu pun dengan kita. Saat kita menaikkan pujian dan 
penyembahan dengan berapi-api, bayar harga dengan 
kesetiaan serta ketaatan yang sungguh, maka senjata 
yang luar biasa sudah ada di tangan kita. Kita akan siap 
memenangkan setiap pertempuran dalam segala aspek 
hidup kita. Ya, biarkan api Tuhan turun atas kita dan 
membangkitkan api roh kita, maka Tuhan sendiri yang 
berperang ganti kita, dan kita menjadi lebih dari 
pemenang. 
 
 
 



RENUNGAN 
API PUJIAN dan PENYEMBAHAN adalah SENJATA 
HEBAT untuk mengalahkan musuh.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan api pujian dan 

penyembahan?  
2. Mengapa api pujian dan penyembahan bisa 

menjadi senjata hebat untuk menaklukkan segala 
permasalahan Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa membangkitkan api pujian 
dan penyembahan dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ajari kami untuk dapat 

membangkitkan api pujian dan penyembahan dalam 
hidup kami. Bangkitkan api roh kami, Bapa. Kami ingin 
melalui kemenangan-kemenangan yang kami peroleh, 
hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 17-18 

Matius 27:27-50 

 



24 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KENDARAAN MENUJU PUNCAK KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 58:14 maka engkau akan bersenang-senang 
karena TUHAN, dan Aku akan membuat engkau 
melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan 
kendaraan kemenangan; Aku akan memberi makan 
engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, 
sebab mulut TUHANlah yang mengatakannya. 
 
Manusia tidak diciptakan untuk hanya berdiam di satu 
tempat. Sepanjang sejarah, manusia telah bepergian 
dari satu tempat ke tempat lain untuk berbagai alasan. 
Kebutuhan akan kendaraan pun timbul. Dari 
pemanfaatan tenaga binatang sampai penciptaan 
kendaraan beroda terus bermunculan. Dari waktu ke 
waktu, penemuan kendaraan pun semakin canggih. 
Bukan hanya untuk menjelajahi daratan, tetapi juga 
mengarungi lautan dan melintasi langit. Bahkan 
bukannya tidak mungkin suatu saat manusia bukan 
hanya bebas bepergian dari satu benua ke benua 
lainnya. Bahkan luar angkasa pun mulai ditaklukkan.  
 
Tuhan pun tidak mengharapkan anak-anaknya memiliki 
hidup yang biasa-biasa saja. Melalui karya salib Kristus, 



Dia sudah menganugerahkan kita hidup dari 
kemenangan pada kemenangan. Itu artinya selalu ada 
kemenangan lebih besar lagi yang Tuhan ingin kita 
capai dalam hidup kita. Ada janji-Nya yang lebih besar 
lagi. Ada rencana-Nya yang lebih indah lagi. Ada masa 
depan yang lebih cerah lagi. Untuk mencapai semua 
itu, kita membutuhkan “kendaraan”.  
Salah satunya adalah dengan tetap menjaga api ibadah 
senantiasa menyala. Seperti untuk mencapai tempat-
tempat yang lebih jauh dan sulit dicapai dibutuhkan 
kendaraan yang lebih canggih, semakin besar yang 
Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, semakin besar 
pula api ibadah yang perlu dikobarkan dalam hati kita.  
 
Hal inilah yang raja Hizkia pahami. Ia tahu untuk 
menyelamatkan kerajaannya yang berada di ujung 
tanduk, ia membutuhkan kekuatan Allah yang besar. Ia 
bangkit dan menyalakan api yang sudah lama padam di 
rumah Tuhan. Bangsa Yehuda pun menanggapinya. 
Meski sudah lama api ibadah mereka padam akibat 
larangan beribadah oleh raja sebelumnya, sekarang 
mereka kembali ke Rumah Tuhan dengan api roh yang 
berkobar-kobar. Apa yang dimulai Hizkia pun pada 
akhirnya membuat namanya tercatat sebagai salah 
satu raja tersukses dalam Alkitab. Oleh karena itu, 
biarkan api Tuhan turun atas kita dan mengobarkan api 
roh kita, sehingga api ibadah kita pun turut dinyalakan. 
 



RENUNGAN 
IBADAH adalah KENDARAAN menuju PUNCAK 
KEMENANGAN yang penuh BERKAT dan ANUGERAH.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan menjaga api ibadah 

adalah kendaraan menuju kemenangan? 
2. Mengapa api ibadah yang padam berakibat fatal? 
3. Bagaimana kita dapat menjaga api ibadah tetap 

menyala-nyala?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, lawat setiap hati kami untuk senantiasa 

berkobar-kobar dalam membangun ibadah kami, 
sehingga kami boleh mengalami janji-Mu dan rencana-
Mu tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 19-20 

Matius 27:51-66 

 

 

 

 



25 SEPTEMBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KOBARKAN API YANG ISTIMEWA BAGI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
 
Sejak ditangkap Tuhan dan mengalami lahir baru, Putri 
begitu bersemangat mengikuti setiap ibadah dan 
bersekutu bersama keluarga rohaninya yang baru. Ia 
pun melangkah untuk baptis selam dan memberanikan 
diri untuk melayani Tuhan. Mulai saat itulah 
kerohaniannya didewasakan melalui setiap tantangan 
yang ia hadapi dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, 
dan setiap aspek hidupnya. Putri belajar arti berkorban 
bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan 
mengenal bahwa ternyata yang menjadi kerinduan 
terbesar Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Ia 
teringat bagaimana Tuhan mengirimkan seseorang 
untuk menjangkaunya sampai ia bisa sungguh-sungguh 
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam 
hatinya timbul dorongan yang begitu besar untuk 
dipakai Tuhan menjangkau jiwa. Tak lama kemudian, 
Tuhan mempercayakan kepadanya jiwa-jiwa untuk 



diperjuangkan dan digembalakan supaya kelak anak-
anak rohaninya juga bisa dipakai Tuhan untuk 
menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan.  
 
Apa yang dialami Putri mungkin tidak asing bagi kita. 
Seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal 
yang sama dengan Putri? Tahukah Anda bahwa 
pertumbuhan rohani yang seperti itulah yang disukai 
dan dirindukan oleh Tuhan. Ketika anak-anak-Nya tidak 
berhenti hanya cukup menjadi orang yang sudah 
diselamatkan. Sebab TUHAN MAU MEMAKAI KITA 
LEBIH. Tuhan mau kita bertumbuh dan memberi diri 
untuk dilatih dan dimuridkan, supaya kita siap untuk 
diutus untuk menjangkau jiwa bagi lebih banyak lagi 
orang. Itulah keseluruhan isi Amanat Agung yang Tuhan 
mandatkan kepada setiap kita.  
 
Inilah saat yang paling tepat. Di tengah kegelapan dunia 
yang semakin kelam, anak-anak Tuhan harus bangkit 
semakin terang. Biarkan api-Nya turun atas kita dan 
menyalakan api roh kita. Pandanglah sekeliling kita dan 
jangkau jiwa-jiwa. Pastikan mereka diselamatkan. 
Tuntun mereka masuk dalam pemuridan yang 
mendewasakan dan mempersiapkan mereka untuk bisa 
menjadi penjala jiwa-jiwa. Ya, api apostolik, api 
pemuridan dan api penggembalaan harus kuat 
dinyalakan di tengah-tengah kita dan biarlah kemuliaan-
Nya semakin nyata dalam hidup kita. Haleluya! 



RENUNGAN 
API APOSTOLIK, API PEMURIDAN, dan API 
PENGGEMBALAAN adalah api yang SANGAT ISTIMEWA 
di hati Tuhan. 
 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, seberapa pentingkah api apostolik, 

api pemuridan dan api penggembalaan bagi Tuhan? 
2. Sudahkah api itu ada dalam diri Anda? Apakah 

kendala yang Anda hadapi saat Anda ingin 
mengobarkannya? 

3. Apakah komitmen yang bisa Anda buat untuk mulai 
lebih lagi menangkap api yang istimewa di hati 
Tuhan itu? Tuliskanlah! 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas api-Mu yang sedang dan akan 

Kau curahkan lebih lagi di tengah-tengah kami. Ini 
kerinduan kami, ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa 

diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah api 
apostolik, api pemuridan, dan api penggembalaan itu 

kuat Kau impartasikan atas setiap kami, sehingga kami 
akan melihat banyak orang diselamatkan, 

dibangkitkan, dan dipakai masuk dalam misi 
penyelamatan atas jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 21-22 

Matius 28 
 



26 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
AKIBAT BANGKITNYA API ROHANI DALAM HIDUP 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu 
kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 
Tuhan. 
 
Hidup dalam pergaulan yang salah dan juga terjebak 
dalam pekerjaan yang berhubungan dengan dunia 
malam membuat Edy berakhir di dalam penjara. Itulah 
titik terendah sepanjang perjalanan hidupnya. Padahal, 
ia berasal dari keluarga yang berpendidikan dan cukup 
terpandang. Namun, perbuatannya jelas mencoreng 
nama baik keluarganya. Ia pun terpuruk sambil meratapi 
kesalahannya dan karena telah menyebabkan 
kesedihan bagi ibu dan istrinya. 
 
Menyadari kesalahannya, Edy bertekad memperbaiki 
diri selama menjalani masa hukuman. Di dalam penjara, 
ia ikut aktif dalam kegiatan kerohanian dan beberapa 
waktu kemudian ia mulai ikut melayani. Edy pun 
menemukan cinta mula-mulanya kepada Tuhan dan ia 
begitu bersemangat mencari Tuhan. Hingga suatu kali, 
ia mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, 



sehingga ia bebas sebelum waktu yang seharusnya. Ia 
bersyukur bisa kembali berkumpul dengan keluarganya 
dan tetap menyala-nyala mencari Tuhan. Kebiasaan 
merokok dan minum minuman keras pun sudah 
berhenti dilakukannya. Kini, Edy memilih lebih 
mengutamakan Tuhan dan keluarganya dibanding 
teman-temannya. Setiap hari, Edy dan keluarganya 
meluangkan waktu khusus untuk membaca firman 
Tuhan dan berdoa bersama-sama. 
 
Tanpa kita sadari, terkadang dalam hidup ini kita justru 
menyalakan api yang salah. Api kebencian, hawa nafsu, 
dan cinta akan uang begitu menguasai hati serta pikiran 
kita, sehingga kita mengesampingkan api rohani dalam 
hidup kita. Api yang salah menyala akan membuat kita 
semakin menjauh dari Tuhan dan hidup kita tidak 
memiliki damai sejahtera. Namun, jika kita bisa 
membangkitkan api yang benar, yaitu api rohani, maka 
hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera, kasih, dan 
anugerah yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu, 
singkirkanlah segala api yang salah dalam hidup kita, 
sehingga api rohani kita bisa semakin menyala dan 
berkobar-kobar. Biarkan api-Nya turun, yaitu api Roh 
Kudus dan membakar hidup kita sehingga kita semakin 
menyala-nyala dalam Tuhan. (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Bangkitnya API ROHANI akan mendatangkan 
ANUGERAH BESAR dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Api apakah yang Anda bangkitkan dalam hidup 

Anda saat ini? Ceritakan! 
2. Mengapa Anda harus membangkitkan api rohani 

dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa membangkitkan api rohani 

dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, saat ini kami mau membangkitkan api rohani 
dalam hidup kami. Kami mau membuang semua api 

kebencian, nafsu, dan cinta akan uang. Kiranya 
anugerah-Mu semakin Kau limpahkan dalam hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 23-24 

Markus 1:1-22 

 


