


27 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN YANG MEMBANGKITKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:25 Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan 
hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup 
walaupun ia sudah mati, 
 
Sudah lebih dari lima tahun, Joni selalu mendoakan 
kedua orangtuanya agar hubungan mereka dipulihkan 
kembali. Lima tahun lalu, kedua orangtuanya mulai 
sering bertengkar, hingga puncaknya, mereka 
memutuskan untuk bercerai empat tahun yang lalu. Hal 
itu tentu saja sangat melukai hati Joni dan Noni, 
adiknya. Meski tidak ada satu hal pun yang Joni maupun 
adiknya dapat lakukan untuk membalikkan keadaan, 
Joni menyadari bahwa satu-satunya yang bisa mereka 
lakukan hanyalah terus berdoa. Namun, sekali lagi 
mereka kembali diperhadapkan kepada situasi yang 
kian pelik. Sebuah undangan pernikahan datang ke 
rumah mereka. Rupanya, ayahnya akan menikah lagi 
dan bahkan akan pindah ke luar pulau. Meski demikian, 
semangat Joni dan Noni tidak patah, sebaliknya, mereka 
semakin kencang berseru kepada Tuhan.  
 



Waktu berlalu, sudah lewat setahun sejak Joni dan Noni 
putus kontak dengan ayahnya. Namun, sore itu, ada 
yang mengetuk pintu rumah mereka. Joni pun 
membukakan pintu, dan betapa terkejutnya ia saat 
mendapati bahwa ayahnya berdiri di depan pintu 
rumahnya. Ternyata ayah Joni telah menyadari 
kesalahannya. Ia telah berpisah dengan wanita lain itu 
dan memutuskan untuk kembali bersama keluarganya. 
Seketika itu, pemulihan keluarga terjadi. 
 
Ya, Tuhan kita adalah THE GOD OF REVIVAL. Dia sangat 
sanggup memulihkan keadaan yang mustahil sekalipun, 
bahkan tulang-tulang kering dapat dihidupkannya 
kembali. Jadi, apabila saat ini Anda mengalami kematian 
baik dalam kesehatan, karier, keuangan, maupun rumah 
tangga Anda, datanglah kepada Tuhan Yesus, Sang 
Sumber Kebangkitan. Tidak pernah ada kata terlambat 
bagi Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan biarkan api-
Nya turun serta mengobarkan kembali hati kita, 
sehingga Dia dapat bekerja untuk membangkitkan apa 
yang mati di hidup kita. Bukan hanya kebangkitan dalam 
kehidupan pribadi kita, Tuhan pun akan menyalakan api 
kebangunan rohani dalam hati kita, sehingga api itu 
merambat ke sekeliling kita, dan revival sungguh terjadi 
di tengah-tengah kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan kita adalah THE GOD OF REVIVAL.  



APLIKASI 
1. Apakah saat ini ada aspek hidup Anda yang 

mengalami kematian? Aspek apa sajakah itu? 
2. Menurut Anda, bagaimana caranya agar hidup 

Anda dapat dipulihkan kembali? 
3. Renungkanlah, mengapa Tuhan rindu 

membangkitkan kembali hidup Anda, dan 
bagaimana Anda bisa membiarkan Tuhan bekerja 
dalam hidup Anda?   

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas harapan baru yang Engkau 
beri. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang 
sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Kami 

percaya tidak ada yang terlambat bagi-Mu untuk 
memulihkan hidup kami. Saat ini kami mau undang 

Engkau masuk ke dalam hidup kami, ya Tuhan. 
Bertakhtalah atas kami dan bangkitkanlah hidup kami, 
sehingga kami bisa Engkau pakai untuk menjadi saksi-

Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 25 
Markus 1:23-45 

 
 

 



28 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMILIKI HATI YANG TERBAKAR UNTUK REVIVAL 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:31 Dan ketika mereka sedang 
berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan 
mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka 
memberitakan firman Allah dengan berani. 
 
Sebelum tahun 1904, Wales layaknya kota-kota yang 
tingkat kejahatannya tinggi dan sarat dengan dosa. 
Namun, nama Wales mulai dikenal dunia tatkala sebuah 
kebangunan rohani terbesar yang pernah ada dalam 
sejarah terjadi. Berawal dari seorang anak muda berusia 
25 tahun yang bekerja sebagai penambang batu bara 
yang mendapat visi dari Tuhan bahwa akan terjadi 
kebangunan rohani di Wales. Visi yang diperoleh begitu 
membakar hatinya dan ia selalu berusaha mencari 
kesempatan untuk berkhotbah. Ia percaya, bahwa satu-
satunya harapan untuk kondisi negaranya yang sangat 
buruk adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat.  
 
Setelah sebelas tahun tak henti-hentinya berdoa, 
kebangunan rohani akhirnya menyapu Wales. 
Pelayanannya di gereja kecil mulai mengalami ledakan 
jiwa-jiwa. Ribuan pertobatan terjadi dan banyak hidup 



yang diubahkan. Masyarakat Wales pun mengalami 
transformasi. Yang tadinya hidup dalam dosa, menjadi 
takut akan Tuhan dan hidup dalam kejujuran serta 
integritas. Kebangunan rohani Wales pun menjalar 
dengan cepat dari satu kebaktian ke  kebaktian lain. 
Sampai menyeberang ke Inggris, Irlandia, bahkan 
sampai ke Amerika Utara. Bar dan bioskop satu per satu 
mulai tutup, kedai minuman bangkrut dan  angka 
kejahatan merosot. Pemuda itu adalah Evan Roberts. 
Seorang yang memiliki hati revival untuk Wales dan 
akhirnya revival besar-besaran terjadi di sana. 
 
Ya, sebuah kebangunan rohani akan terjadi saat ada hati 
yang tergerak dan terpanggil sebelumnya. Tuhan pun 
rindu setiap kita memiliki hati yang terbakar untuk 
revival. Bukan hanya revival untuk diri sendiri, tetapi 
revival untuk gereja, kota, dan bangsa kita. Jikalau kita 
sudah mulai kehilangan api revival dalam hati kita, 
mintalah Tuhan untuk menyalakannnya kembali dalam 
hati kita. Biarlah setiap kita selalu memiliki hati yang 
terbakar untuk revival, untuk sebuah kebangunan 
rohani yang besar, bahkan yang terbesar sepanjang 
sejarah. Biarkan saat ini api Tuhan turun atas setiap kita 
dan api kebangunan rohani itu semakin membakar hati 
kita, sehingga tetap menyala-nyala bahkan berkobar 
semakin lebih besar lagi. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Milikilah hati yang TERBAKAR UNTUK REVIVAL. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang terbakar untuk 

revival? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Mengapa Anda harus memiliki hati yang terbakar 

untuk revival? 
3. Apa yang Anda lakukan saat hati Anda terbakar 

untuk revival?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang selalu 
terbakar untuk revival, hati yang selalu menangisi jiwa-

jiwa agar percaya kepada-Mu. Kerinduan kami agar 
kegerakan besar terjadi dan melanda hidup, keluarga, 
gereja, kota, dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 26-27 

Markus 2 



29 SEPTEMBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI TERBAKAR DENGAN API REVIVAL 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 6:34 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat 
sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati-
Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka 
seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu 
mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 
 
"Rasa kasihan bisa lebih buta daripada jatuh cinta," kata 
neneknya Lita suatu kali. Nenek lalu menjelaskan, rasa 
cinta lama-kelamaan bisa memudar bahkan hilang, jika 
kita terus dikecewakan. Namun rasa kasihan membuat 
kita tak lagi berpikir tentang untung dan rugi. Yang ada 
adalah dorongan untuk memberi pertolongan atau 
melakukan sesuatu, meskipun hal itu bisa merugikan 
kita. Lita baru memahami maksud nenek ketika suatu 
hari ia melihat anak tetangganya menangis minta susu. 
Ibunya hanya bisa meneteskan air mata karena tidak 
sanggup membelinya. Lita pun tergerak untuk 
membelikan susu dengan uang sakunya. Meski 
akibatnya ia tidak bisa jajan selama satu minggu, tetapi 
wajah haru dan sukacita tetangganya, membuat hati 
Lita terasa hangat.  
 



Tuhan yang kita sembah, adalah Pribadi yang memiliki 
hati penuh rasa belas kasihan. Tuhan tidak pernah bisa 
berdiam diri ketika melihat jiwa-jiwa yang terhilang dan 
tersesat. Dengan cara-Nya yang ajaib dan tidak 
tertebak, Tuhan akan membawa kita kembali. Dia akan 
membangkitkan, memulihkan, dan mengerjakan revival 
dalam hidup kita. Tuhan bahkan rela memberikan 
nyawa-Nya untuk keselamatan jiwa kita semua.  
 
Saat kita hidup melekat kepada Tuhan dan api-Nya 
turun atas kita, kita akan bisa menangkap isi hati Tuhan. 
Kita dibuat-Nya mengenali belas kasihan-Nya. Kita 
menjadi paham mengapa Tuhan mau melakukan itu 
semua, sebab kita bisa melihat apa yang Dia lihat. 
Impartasi hati Tuhan dan belas kasih-Nya inilah yang 
akan membakar kita dengan api kebangunan rohani. 
Hati kita akan menyala ketika melihat jiwa-jiwa yang 
masih terhilang. Belas kasihan yang timbul karena kita 
tahu apa yang akan mereka hadapi kelak, akan 
menggerakkan kita melakukan banyak hal untuk 
membawa mereka pada keselamatan yang dari Tuhan. 
(PF)   
 
RENUNGAN 
Tangkap ISI HATI TUHAN, kenalilah BELAS KASIHAN-
NYA, dan terbakarlah dengan API REVIVAL. 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang Anda tangkap tentang isi hati Tuhan?  
2. Apakah bukti bahwa hati Tuhan penuh dengan 

belas kasihan? 
3. Apa yang Anda rasakan dan ingin Anda lakukan, 

ketika hati Anda terbakar oleh api revival? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berilah kami hati seperti hati-Mu. Hati 
yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kiranya api 

revival dalam hati kami terus berkobar, bahkan 
semakin besar, sehingga banyak jiwa dapat kami bawa 

kepada-Mu untuk menerima keselamatan kekal. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 1-2 

Markus 3:1-19 

 



30 SEPTEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
FOKUS HIDUP YANG AKAN MENGOBARKAN API 

REVIVAL KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 20:24 Tetapi aku tidak menghiraukan 
nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai 
garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang 
ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi 
kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 
 
Sekali lagi Hani kecewa karena belum berhasil 
mendapatkan pekerjaan setelah dirumahkan akibat 
pandemi. Ia mengisi hari-harinya dengan membantu 
orangtuanya berdagang dan menjaga diri agar tetap 
produktif. Banyak suara yang melemahkan dan 
mematahkan semangatnya. Bahkan usahanya 
dipandang sebelah mata oleh saudara dan tetangganya. 
Teman yang pernah ia tolong pun meninggalkannya. Ia 
berjuang untuk mengendalikan diri agar tetap tegar dan 
terus maju, bahkan ia tidak pernah meninggalkan 
ibadah serta pelayanannya. Hal inilah yan membut ia 
merasa terus bersemangat dan berdaya guna. Ia 
senantiasa memandang kepada Tuhan, sehingga ia 
beroleh kekuatan untuk melanjutkan hidup. 

 



Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sering kali 
memberikan kita pukulan yang cukup keras, sehingga 
kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita dan  
akibatnya kehilangan api semangat kita. Terlebih saat 
kita melihat orang lain berhasil dalam hidupnya, tetapi 
tidak ada perubahan dalam hidup kita sendiri. Saat apa 
yang kita doakan dan perjuangkan justru menjadi milik 
orang lain. Saat kita butuh waktu untuk sembuh tetapi 
luka baru terus bermunculan. Ketika hidup dirasa 
menuntut terlalu banyak dari diri kita, tak jarang 
“menyerah” menjadi reaksi survival mode atau sistem 
pertahanan diri agar kita selamat dari suatu bahaya atau 
tekanan.  

 
Jangan sampai sistem pertahanan hidup yang didasari 
rasa takut tersebut berkuasa atas hidup kita. Apabila 
ada di antara kita yang saat ini sedang kehilangan tujuan 
hidup dan merasa usaha kita sia-sia, tetaplah percaya 
bahwa Tuhan selalu menopang kita. Ambil langkah 
untuk keluar dari survival mode dan masuk ke revival 
mode. Fokus kepada Tuhan dan rendahkan hati untuk 
dipakai melayani Dia dan sesama. Biarkan api-Nya turun 
menyalakan api kebangkitan rohani dalam diri setiap 
kita. Berdoalah kepada Tuhan untuk meneguhkan 
panggilan dan tujuan hidup kita. Api revival akan 
memberikan kekuatan dan keberanian menghadapi 
hidup dan tantangan yang ada. 
 



RENUNGAN 
Fokus kepada TUHAN DAN SESAMA akan mengobarkan 
API REVIVAL dalam hati kita. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana cara mengobarkan api revival dalam diri 

Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu fokus kepada 

Tuhan dan sesama? 
3. Apa yang akan Anda lakukan agar api revival dapat 

terus berkobar dalam diri Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau fokus kepada-Mu agar api 
kebangkitan rohani membangkitkan kembali jiwa kami. 

Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan 
menyelesaikan pelayanan yang Engkau tugaskan 

kepada kami untuk menjadi berkat bagi kerajaan-MU 
dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa, amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 3-4 

Markus 3:20-35 
 



01 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HAL YANG MEMBUAT KITA GAGAL MENCAPAI 

RENCANA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, 
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu 
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 
 
Hambar, beku, dan dingin. Seolah-olah tidak 
merasakan apa-apa. Itulah yang dirasakan ketika 
seseorang berada dalam kondisi tawar hati. Tawar hati 
biasanya disebabkan oleh kekecewaan mendalam dan 
ketidakpercayaan kita akan rencana Tuhan di balik 
setiap hal buruk yang Dia izinkan terjadi dalam hidup 
kita. Kondisi hati inilah yang sering kalinya digunakan 
iblis sebagai salah satu titik lemah untuk mengagalkan 
rancangan Tuhan yang penuh kemuliaan bagi hidup 
kita. 
 
Itu juga yang dialami Musa saat ia masih muda. Musa 
begitu bersemangat karena ia tahu bahwa Tuhan 
memangilnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari 
perbudakan Mesir. Sampai-sampai ia melangkah 



terlalu jauh dengan membunuh seorang Mesir yang 
memukul orang Israel. Namun kenyataannya, 
bukannya dipuji atau dibela, Musa malah dikecam oleh 
orang Israel lainnya! Musa merasakan kesedihan dan 
kekecewaan yang mendalam. Api yang tadinya 
menyala seketika padam. Ia memilih untuk undur dan 
lari menyendiri ke Midian. Bukan hanya karena takut 
kepada Firaun, tetapi juga karena kecewa terhadap 
bangsa Israel yang menolaknya. 
 
Seberapa banyak dari kita yang mengalami seperti 
yang Musa alami? Mungkin ide kita pernah di tolak 
oleh atasan atau rekan kerja kita. Mungkin yang kita 
lakukan justru dicela di saat kita berusaha memberikan 
yang terbaik. Mungkin yang kita perjuangkan tidak 
pernah dihargai dan dipandang sebelah mata. Hal 
inilah yang membuat kita kecewa dan mulai kehilangan 
api semangat kita, sehingga rencana Tuhan seolah 
gagal tercapai dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulai 
hari ini ambil langkah untuk berdoa agar mengalami 
pemulihan! Biarkan api Tuhan turun atas kita dan 
kobarannya memulihkan hati serta membangkitkan api 
kebangunan rohani di hidup kita. Seperti Musa yang 
berjumpa dengan api Tuhan dan dibangkitkan kembali, 
kita pun akan dibangkitkan kembali untuk terus 
melangkah menapai rencana besar Tuhan atas kita. 
 
 



RENUNGAN 
Ingat, KEKECEWAAN bisa MEMADAMKAN API dan 
membuat kita GAGAL MENCAPAI RENCANA TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Masih adakah kekecewaan yang Anda simpan 

selama ini? Kekecewaan dalam hal apakah itu? 
2. Menurut Anda, mengapa kekecewaan dapat 

memadamkan api dan membuat kita gagal 
mencapai rencana Tuhan? 

3. Bagaimana cara Anda agar dapat menang dari rasa 
kecewa dalam hidup Anda? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, urapi mata rohani kami agar dapat 

melihat dengan jelas dan percaya pada rancangan-Mu 
atas setiap kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari 

setiap perasaan kecewa dan berjalan dalam 
menggenapi setiap rancangan-Mu. Karena kami 

percaya, rencana-Mu dalam hidup kami adalah yang 
terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 5-6 

Markus 4:1-20 

 



02 OKTOBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TERLAHIR UNTUK SEBUAH REVIVAL DAN 
PERUBAHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 
menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel 
yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat 
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya 
keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi." 
 
Ada seorang pemburu yang menemukan seekor anak 
singa yang terluka. Pemburu itu membawanya pulang 
dan merawat anak singa tersebut. Pemburu itu lalu 
membesarkan anak singa tersebut bersama anak-anak 
babi peliharaannya. Seiring berjalannya waktu, si anak 
singa tumbuh besar. Ia memiliki cakar dan gigi yang 
kuat. Namun anehnya, anak singa itu memiliki 
kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup sama seperti babi-
babi lainnya. Suka berkubang lumpur, tidak bisa 
mengaum, bahkan tidak pernah menggunakan 
cakarnya.  
 



Sampai suatu ketika sang pemburu membawanya dan 
kawanan babinya untuk mencari air di sungai. Di tengah 
jalan, tiba-tiba terdengar auman singa yang sangat 
keras. Kontan saja babi-babi itu berlarian untuk 
bersembunyi. Namun si anak singa kebingungan. Ia 
memperhatikan bulu-bulu di tubuhnya dan cakar di 
kakinya sama seperti hewan yang muncul di 
hadapannya. Terlebih ketika ia melihat bayangan 
wajahnya di air, ia mendapati bahwa dirinya sama persis 
dengan singa itu. Butuh waktu bagi si anak singa untuk 
menyadari bahwa ia bukanlah seekor babi seperti yang 
dipikirkannya selama ini dan bahwa ia terlahir sebagai 
seorang pemburu hebat yang ditakuti oleh semua 
penghuni hutan. Setelah menyadari idenititas aslinya, 
anak singa itu pun mulai mengaum, berlari cepat, serta 
belajar menggunakan cakar dan giginya yang tajam 
untuk berburu. 
 
Bukankah demikian juga halnya dengan kita? Jika kita 
tidak menyadari untuk apa kita dilahirkan dan siapa kita 
sesungguhnya, maka sangat mudah bagi iblis untuk 
membuat kita lupa bahkan tidak menyadari bahwa kita 
sesungguhnya terlahir UNTUK MEMBAWA SEBUAH 
PERUBAHAN, UNTUK REVIVAL. Tantangan, tekanan 
hidup, bahkan gunung permasalahan yang ada di depan 
kita TIDAK BISA menghilangkan identitas yang sudah 
Tuhan taruh dalam hidup kita. Inilah saatnya kita 
bangkit lebih lagi. Biarkan api Tuhan turun atas kita dan 



menyalakan api kebangunan rohani dalam hidup kita. 
Bangkitlah menjadi terang dan adakanlah revival di 
tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa kita DILAHIRKAN UNTUK REVIVAL! 
 
APLIKASI 
1. Sejauh manakah Anda sungguh-sungguh menyadari 

bahwa Tuhan menciptakan Anda untuk membuat 
sebuah perubahan dan revival? 

2. Halangan apa yang membuat Anda seringkali 
kehilangan keyakinan bahwa Anda dilahirkan untuk 
membuat sebuah perubahan dan revival? 

3. Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa 
mengerjakan panggilan Tuhan dan bangkit menjadi 
terang? Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami percaya Engkau membentuk kami dan 
menempatkan kami di tempat sekarang ini kami 
berada untuk membuat sebuah perubahan. Kami 

percaya Engkau sudah menanamkan benih revival itu 
terjadi melalui hidup kami. Mampukan kami, ya Tuhan, 

untuk menggenapi panggilan-Mu supaya kemuliaan-
Mu semakin dinyatakan melalui hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 7-8 

Markus 4:21-41 

 

 

 

 

 



03 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
AMBIL BAGIAN DALAM MENGOBARKAN API REVIVAL 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi 
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang 
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
sejati. 
 
Evan Roberts lahir di Loughor, Wales, Inggris. Di usia 13 
tahun, Evan mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Yesus. Sejak saat itu, ia bernazar mempersembahkan 
hidupnya untuk melayani Tuhan. Evan berdoa selama 
empat jam, dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi, lalu 
tidur dan bangun jam 9 dan berdoa siang sampai jam 12. 
Selama sebelas tahun, sejak masih remaja, ia berdoa 
untuk kebangunan rohani di negaranya.  
 
Tanggal 31 Oktober 1904, Evan mendapat izin dan 
mengadakan kebaktian di Wales, kota yang 
berpenduduk 3.000 orang. Sepertiganya hadir dan 
mengalami kebangunan rohani besar-besaran. Kabar 
tentang kebangunan rohani itu pun tersebar ke luar 
negeri dan membuat lebih banyak lagi orang datang dan 



pulang ke negara masing-masing dengan membawa api 
kebangunan rohani dari Wales. Ya, secara tidak 
langsung Evan Roberts telah menjadi Kayu Bakar Tuhan 
yang luar biasa dalam mengobarkan api revival. 
 
Tidak secara kebetulan jika rhema hari ini pun 
mengingatkan kita bahwa Tuhan membutuhkan kita 
sebagai kayu bakar yang selalu siap untuk menyalakan 
Api Kegerakan Tuhan. Memang tidak mudah membuat 
api Tuhan menyala lebih besar lagi, karena pasti 
dibutuhkan lebih banyak kayu bakar. Oleh karena itu, 
biarkan api Tuhan turun mengobarkan api kebangunan 
rohani dalam diri kita. Mulai bangkit bersama untuk 
berjuang bagi Tuhan. Seperti halnya Pastor Obaja yang 
begitu bersemangat dalam mengobarkan api revival, 
begitupun seharusnya dengan kita. Gereja menyediakan 
sangat banyak bahan api-Nya, dapatkan di internet dan 
grup-grup sosial media gereja yang ada. SERBU ONLINE 
harus kita sebarkan semasif mungkin, supaya makin 
banyak orang mendengar dan mengerti kebesaran 
Tuhan. Bagaimanapun, media Internet adalah fasilitas 
yang disediakan Tuhan di akhir zaman ini. Pakailah 
sebagai alat, dan sediakan diri kita menjadi kayu bakar 
Tuhan yang mengobarkan api Roh Kudus sampai ke 
ujung bumi, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. 
 
 
 



RENUNGAN 
Jadilah KAYU BAKAR-NYA TUHAN untuk 
MENGOBARKAN API REVIVAL. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Ada menjadi kayu bakarnya Tuhan 

selama ini? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu ambil bagian 

dalam mengobarkan api revival? 
3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar dapat 

menjadi kayu bakarnya Tuhan? Tuliskanlah. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala 

kemurahan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami 
rindu agar kegerakan api revival-Mu dirasakan hingga 
ke seluruh bumi. Ajar kami agar dapat menjadi kayu 

bakar Tuhan, sehingga kobaran api revival akan 
semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 9-11 

Markus 5:1-20 

 


