


20 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KASIH YANG MEMERDEKAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 4:15–18 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan: 
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab 
ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa 
takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 
 
Malam itu hujan turun dengan deras. Suara halilintar 
menggelegar di udara. Dalam sebuah rumah di tepi 
lautan, Adam kecil tengah gemetaran dalam 
selimutnya. Tadi sore, kakaknya baru saja 
menceritakan tentang monster lautan yang berkeliaran 
di malam-malam hujan badai, mencari anak kecil untuk 
dimangsa. Sesekali, Adam mengintip dari balik 
selimutnya ke luar jendela. Ia dapat melihat lautan 
bergolak liar. Kemudian kilat menyambar membelah 
langit, disusul suaranya yang memekakkan telinga. 
Adam menjerit dan membungkus tubuhnya rapat-rapat 
degan selimut. Sesaat kemudian sebuah tangan meraih 
tubuh kecilnya. Monsternya datang! Adam berteriak-
teriak tak keruan. Namun ia mendengar seruan, 



“Adam, ini Ayah! Buka matamu, Nak! Lihat Ayah!” 
Adam lalu membuka mata dan menemukan wajah 
ayahnya. Ia pun bergegas memeluk sang ayah, dan 
segera menemukan kedamaian. Meski angin masih 
berderu kencang dan kilat bergemuruh, Adam tidur 
dengan tenang sampai pagi.  
 
Setiap orang pasti pernah merasa takut dalam 
hidupnya. Mungkin kita takut pada suara guntur, 
kegelapan, binatang liar, orang-orang yang posisinya di 
atas kita, belitan hutang, sakit keras, tantangan besar 
yang sulit, kesendirian, atau ketidakpastian masa 
depan. Banyak hal di dunia ini yang bisa membuat 
hidup kita dicekam ketakutan, sehingga kita tak berani 
menatap hari esok. 
 
Namun, kalau saja kita mau mengalihkan perhatian 
dari segala persoalan dan menengadah kepada wajah 
Bapa, kita akan menemukan oasis kasih-Nya yang tak 
terbatas bagi kita. Kasih yang sanggup melenyapkan 
ketakutan terbesar sekalipun. Kasih yang memberikan 
kita keyakinan bahwa tak sedetik pun hidup kita 
terluput dari mata-Nya. Ya, hanya di dalam-Nya, kita 
dapat menemukan keberanian untuk menjangkarkan 
iman serta pengharapan kita pada lautan janji-janji-Nya 
dan mengalami kemerdekaan yang sejati. (MV.L)  
 
  



RENUNGAN 
BUKALAH HATI kita agar Tuhan dapat mengubah hidup 
yang DICEKAM KETAKUTAN menjadi hidup yang 
PENUH IMAN dan KEBERANIAN 
 
APLIKASI 
1. Ketakutan apa sajakah yang tengah Anda alami 

saat ini?   
2. Apakah yang Tuhan katakan lewat renungan ini 

mengenai ketakutan Anda? 
3. Langkah apa yang dapat Anda ambil untuk dapat 

mulai hidup merdeka dari ketakutan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu ada untuk 

kami di masa-masa senang maupun sulit. Engkau 
mengerti, Kau peduli, dan Kau tidak pernah berhenti 
bekerja dalam hidup kami. Apa pun yang kini tengah 
kami lalui, teguhkan hati kami bahwa kami melalui-
Nya bersama-Mu. Di dalam kasih-Mu, ketakutan itu 
pun berubah menjadi kekuatan yang memampukan 
kami menatap serta meraih masa depan yang penuh 
dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 27-28; Matius 8:18-38 



21 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BELAJAR MENGALAHKAN RASA TAKUT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 46:1–12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 46:2–4 Allah itu bagi kita tempat 
perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam 
kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan 
takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-
gunung goncang di dalam laut; sekalipun ribut dan 
berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh 
geloranya. 
 
Kala ombak permasalahan menerjang, ketakutan kerap 
melanda hati kita. Itulah sebabnya, kebanyakan dari 
kita lebih suka menghindari masalah. Inilah yang 
digambarkan dalam film animasi pendek “Piper”. 
Ketika sedang belajar mencari kerang yang 
tersembunyi dalam luasnya hamparan pasir, seekor 
burung kecil hampir tenggelam karena ombak yang 
menyambarnya. Sejak itu, setiap kali melihat ombak 
mendekat, ia langsung berlari jauh-jauh. Namun 
kemudian, ia bertemu dengan keluarga keong yang 
berburu kerang. Piper yang keasyikan membuntuti 



mereka, tidak menyadari datangnya ombak besar. 
Untung saja, sebelum terlambat, ia melihat keong-
keong itu menggali pasir dan menyusup ke dalamnya. 
Dengan cepat Piper meniru mereka dan bertahan erat 
pada pasir yang mengelilingi tubuhnya.  
 
Saat air menenggelamkannya dan Piper membuka 
mata di dalam air, ia menyaksikan keajaiban. Kerang-
kerang yang tadinya sulit ditemukan, tampak 
melimpah ruah sejauh mata memandang. Kini Piper 
tahu di mana saja kerang-kerang itu tersembunyi. 
Bahkan, dengan cepat ia bisa menemukan kerang yang 
besar. Kala ombak menerpa, Piper tidak lagi berlari 
menjauh. Dengan gembira ia menyambutnya, 
membentengi diri dengan pasir, dan menyelam ke 
dalam air.  
 
Dari Piper, kita dapat belajar bahwa ketika ombak 
permasalahan datang bertubi-tubi, tak semestinya kita 
menghindar atau melarikan diri. Hanya satu hal yang 
Tuhan tunggu dari kita: masuk lebih dalam lagi ke 
hadirat-Nya. Galilah firman-Nya. Berdoalah lebih 
sungguh-sungguh. Berpeganglah erat-erat kepada-Nya. 
Percayalah, Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita 
tenggelam dalam berbagai ombak hidup. Dia akan 
membentengi diri kita, memberikan kekuatan, dan 
membukakan mata hati kita. Kita pun akan menyadari, 
dalam setiap permasalahan yang Dia izinkan, tersimpan 



berkat dan janji-Nya yang melimpah bagi kita. Saat 
itulah, kita tidak akan takut lagi. Kita akan memperoleh 
keyakinan untuk menatap hari depan dan meraih 
kemerdekaan dari ketakutan bersama-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Ketakutan sangatlah wajar, tetapi selama kita tidak 
bisa MENGALAHKAN RASA TAKUT, kita tidak akan 
pernah mengalami KEMERDEKAAN SEJATI 
 
APLIKASI 
1. Ketika Anda merasa takut, apakah yang biasanya 

Anda lakukan?  
2. Mengapa Anda perlu mengalahkan rasa takut 

Anda? 
3. Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk 

mengalahkan rasa takut? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan 

kami. Kami percaya pada kasih setia-Mu, karena itu 
kami tidak akan takut. Bawalah kami untuk dapat 

mengatasi berbagai ombak permasalah hidup kami 
dan biarlah ketaatan kami dalam penyertaan-Mu boleh 

menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 29-30; Matius 9:1-17 

 



22 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGHADAPI PEPERANGAN HIDUP BERSAMA 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 31:1–8  
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 31:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 
janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, 
sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan 
menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau 
dan tidak akan meninggalkan engkau." 
 
Hidup ini adalah peperangan. Mau tak mau, kita pun 
harus menghadapinya. Namun, saat menghadapi 
tantangan besar yang diiringi ketidakpastian, kerap kali 
kita pun merasa tegang, bahkan takut. Musa berusia 
seratus dua puluh tahun pada waktu ia menyerahkan 
tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Bangsa Israel 
yang sudah terbiasa dipimpin Musa mungkin saja 
merasa ragu dan takut di bawah kepemimpinan yang 
baru. Musa mengerti kegelisahan mereka. Karena itu ia  
pun menenangkan dan memberikan semangat supaya 
mereka tidak takut dan tidak gemetar menghadapi 
musuh-musuh mereka. Ia mengingatkan mereka 



bahwa bukan Yosua, atau bahkan Musa sendiri, yang 
telah dan akan memimpin mereka, tetapi Tuhan Allah. 
Memang benar, lawan-lawan yang akan mereka hadapi 
tidaklah mudah, tetapi Tuhan yang akan berjalan di 
depan mereka, selalu menyertai dan tidak akan 
meninggalkan mereka. 
 
Kita pun, setiap hari juga diperhadapkan dengan 
peperangan-peperangan kehidupan kita masing-
masing. Musuh kita pun memiliki berbagai macam 
rupa, entah itu sakit-penyakit, hutang piutang, masalah 
studi, rumah tangga, maupun pekerjaan. Tentu saja 
setiap peperangan itu sangat menegangkan ketika kita 
menghadapinya. Namun, semenegangkan apa pun 
peperangan yang harus kita hadapi, jangan sampai itu 
membuat kita menjadi takut.  
 
Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan 
patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita 
terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah 
kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan 
selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita. 
Oleh karena itu, janganlah takut karena Tuhanlah yang 
akan selalu memimpin kita supaya kita bisa mengalami 
kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut 
dalam hidup kita. (LEW) 
 
  



RENUNGAN 
Peperangan pasti MENEGANGKAN, tetapi JANGAN 
BIARKAN ketegangan kita BERUBAH MENJADI 
ketakutan 
 
APLIKASI 
1. Peperangan hidup yang paling menegangkan 

seperti apakah yang pernah Anda alami?  
2. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda harus 

berperang menghadapi “musuh” Anda? 
3. Bagaimana cara Anda agar ketegangan dalam 

menghadapi permasalahan tidak berubah menjadi 
ketakutan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mengizinkan 

kami menghadapi musuh-musuh dalam hidup kami. 
Kami percaya, Engkau selalu memimpin dan menyertai 

kami untuk memenangkan setiap peperangan 
kehidupan kami. Buanglah segala bentuk ketakutan 
kami, Ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 31-32; Matius 9:18-38 

 



23 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MEWASPADAI STRATEGI PERANG DARI IBLIS 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 5:7–11  
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, 
si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya. 
 
Tahun 1868, beberapa insinyur terbaik dunia dihubungi 
untuk memberikan pendapat tentang pembangunan 
rel kereta api melalui pegunungan Andes, Peru. 
Mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak 
mungkin dapat dilakukan. Namun, seorang insinyur 
Polandia bernama Ernest Malinowski meyakinkan 
perwakilan negara-negara yang berpartisipasi bahwa 
pekerjaan itu dapat dilakukan. 1 Januari 1870, ia pun 
mulai memimpin mega proyek pembangunan rel KA 
tertinggi di dunia. Rel itu dibangun melewati 62 
terowongan, dan menyeberangi 30 jembatan. Salah 
satu terowongannya memiliki panjang 1.200 m dan 
terletak 4.000 m di atas permukaan laut. Dua kali 
proyek itu ditangguhkan karena perang, dan sekali 



Malinowski harus melarikan diri untuk menyelamatkan 
nyawanya. Meski banyak rintangan, proyek itu 
akhirnya selesai pada tahun 1908 dan dianggap sebagai 
salah satu keajaiban besar dalam rekayasa teknik 
dunia. 
 
Kegagalan dan kekalahan yang dialami banyak orang 
sering kali disebabkan karena ketakutan dengan apa 
yang akan dihadapi. Kita cenderung melihat dan 
memperhitungkan segala kemungkinan dengan 
kekuatan kita sendiri. Akhirnya, kita gagal  karena tidak 
melakukan apa-apa; kalah sebelum bertanding; 
menyerah sebelum berperang. Inilah strategi Iblis. 
 
Dengan demikian, menyadari bahwa Tuhan ada 
beserta dengan kita adalah cara tepat agar kita berani 
menghadapi tantangan dan masalah. Percayalah, 
penyertaan Allah itu sempurna. Dia bukan hanya 
sekedar hadir, tetapi secara aktif menolong dan 
berperang ganti kita pada saat-Nya. Bagian kita adalah 
belajar hidup dekat pada Tuhan dan belajar peka pada 
suara Tuhan, lewat firman-Nya dan doa-doa kita. Lebih 
dari itu, Tuhan akan memberi kekuatan dalam hidup 
kita. Bahkan lewat hidup kita, Tuhan akan berkarya 
untuk melakukan perkara yang besar. Ya, kehadiran 
Tuhan membuat kita merdeka dari rasa takut, 
memampukan kita melewati setiap masalah, 



mengubahnya menjadi berkat besar, dan membawa 
kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. 
 
RENUNGAN 
STRATEGI PERANG yang paling banyak DIPAKAI IBLIS 
adalah menebar BENIH KETAKUTAN  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sedang mengalami ketakutan karena 

menghadapi hal besar saat ini? Hal apakah itu?  
2. Menurut Anda, mengapa Anda merasa takut dan 

apakah peranan iblis di dalamnya? 
3. Bagaimana seharusnya Anda menghadapi rasa 

takut itu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena telah menyadarkan kami 
bahwa ketakutan dapat menghalangi rencana besar-

Mu dalam hidup kami. Bawa kami mendekat pada-Mu, 
ya Tuhan, dan ajarilah kami caranya untuk melawan 

tipu muslihat iblis dalam hidup kami. Kami percaya, di 
dalam-Mu, kami lebih dari pemenang. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 33-35; Matius 10:1-20 



24 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI UTAMA KEMERDEKAAN DARI KETAKUTAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 41:1–13 
 
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. 
 
Diva terduduk lesu sambil sesengukan di depan ruang 
ICU sebuah rumah sakit. Ia baru saja kehilangan kedua 
orangtuanya akibat kecelakaan. Ia mulai takut 
menghadapi kehidupannya tanpa orangtua. Pasalnya, 
sejak suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, 
orangtuanyalah yang membiayai hidupnya dan ketiga 
anaknya yang masih duduk di bangku SD. Ternyata, 
masalah yang dihadapi Diva tidak berhenti sampai di 
situ saja. Selang beberapa waktu kemudian, ia sering 
ditelepon orang-orang yang hendak menagih hutang 
ayahnya. Diva mulai depresi. Setiap hari ia terus 
memikirkan nasibnya dan anak-anaknya. Ia takut tidak 
bisa membiayai hidup mereka karena aset-aset 



ayahnya harus dijual untuk membayar hutang.  Saat 
berada di puncak rasa putus asanya, ia tidak sengaja 
bertemu dengan Putri, teman lamanya. Setelah 
mendengarkan cerita Diva, Putri menguatkannya untuk 
tidak takut karena Tuhan senantiasa menyertainya. 
Singkat cerita, sejak saat itu hidup Diva perlahan 
berubah. Ia tidak pernah takut lagi. Hidupnya 
dipulihkan dan ia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan 
memelihara hidupnya dan anak-anaknya. 
 
Setiap kita pasti pernah merasa takut dalam hidup ini. 
Mungkin takut penyakitnya tidak bisa sembuh, takut 
tidak akan memiliki keturunan, takut tidak bisa lulus 
sekolah, takut tidak menikah, takut usahanya gagal, 
dan berbagai macam rasa takut lainnya. Sebagai tokoh 
yang diberi gelar Bapa Orang Percaya, Abraham pun 
pernah merasa takut dalam hidupnya. Ia takut akan 
meninggal dengan tidak mempunyai anak dan seluruh 
kekayaannya akan diwarisi oleh hambanya, Eliezer (Kej. 
15:2).     
 
Seperti Diva yang berhasil bebas dari rasa takut saat 
mulai percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupannya, 
bila saat ini kita sedang mengalami ketakutan akan 
sesuatu hal, segeralah datang kepada Tuhan. Minta 
ampun dan mulailah percaya bahwa Tuhan senantiasa 
menyertai kita. Maka kita akan terbebas dari rasa takut 
itu dan pasti mengalami keajaiban penyertaan Tuhan. 



RENUNGAN 
Menyadari bahwa TUHANLAH YANG MENYERTAI KITA 
melalui segala persoalan adalah KUNCI UTAMA 
kemerdekaan dari ketakutan 
 
APLIKASI 
1. Apa ketakutan terbesar Anda saat ini? Apa yang 

Anda lakukan untuk mengatasi rasa takut itu? 
2. Mengapa Anda perlu menyadari bahwa Tuhan 

selalu menyertai Anda?  
3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan kesadaran 

bahwa Tuhan selalu menyertai Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu 

dalam hidup kami. Ampuni kami bila terkadang kami 
merasa takut. Kami mohon, mampukan kami untuk 
terus percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami 

sampai selama-lamanya, sehingga kami terbebas dari 
rasa takut itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 36-38; Matius 10:21-42 

 



25 AGUSTUS 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PROTEKSI ILAHI DALAM HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Daniel 3:1–30 
 
RHEMA HARI INI 
Daniel 3:25 Katanya: "Tetapi ada empat orang kulihat 
berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu; 
mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya 
seperti anak dewa!" 
 
Tentu sangat luar biasa bila kita mempunyai sahabat 
yang selalu menjaga dan menemani dalam kondisi apa 
pun dan kapan pun. Dalam dunia ini, kita tidak akan 
menemukan sahabat yang sedemikian hebat. Namun, 
ada satu pribadi yang mungkin belum kita sadari, 
Dialah Tuhan Yesus. Imanuel adalah salah satu nama-
Nya, artinya Allah beserta kita. Tidak pernah tertidur, 
tidak pernah libur, dan tidak ada satu pun peristiwa 
dalam hidup kita yang luput dari pengetahuan-Nya. Dia 
menyertai kita sepanjang waktu bukan dengan 
penyertaan yang pasif melainkan dengan penyertaan 
aktif yang membawa proteksi atau perlindungan. Yesus 
siap turun tangan pada waktu yang tepat. 



Dalam kisah Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, raja 
Nebukadnezar melihat sendiri penyertaan dan proteksi 
ilahi atas ketiga pemuda tersebut. Karena kesetiaan 
mereka tidak mau sujud menyembah berhala, 
penyertaan dan perlindungan Tuhan pun nyata atas 
hidup mereka. Dalam keadaan bahaya, di tengah dapur 
api yang menyala-nyala, Tuhan menyertai sekaligus 
melindungi mereka bertiga, sehingga mereka selamat 
dan tidak dipermalukan. Bukan itu saja, Tuhan pun 
melunakkan hati raja sehingga ia mengakui kebesaran 
Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego. 
 
Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk diam dan jauh 
di sorga sana, tetapi Dia Allah yang hidup dan dinamis. 
Dia terus berkarya dalam hidup kita sampai sekarang. 
Dia ada dekat dan menyertai setiap langkah kita. Mata-
Nya tak pernah lepas sedetik pun mengawasi dan 
menjagai kita. Saat sakit, penyertaan-Nya tidak hanya 
menghibur dan menguatkan, tetapi Dia juga 
menyembuhkan. Saat ada masalah, Dia memberikan 
jalan keluar. Saat ada bahaya, Dia bertindak 
menyelamatkan dan membela kita. Bersama Yesus, 
walau seribu orang rebah di sisi kita dan sepuluh ribu di 
sebelah kanan kita, hal itu tidak akan menimpa kita 
(Mzm. 91:7). Sebab itu, janganlah takut dan 
bersukacitalah, karena Tuhan kita Imanuel. Hiduplah 
dalam kemerdekaan dari ketakutan yang disediakan-
Nya bagi kita. (PF) 



RENUNGAN 
IMANUEL berarti penyertaan Allah TIDAK PERNAH 
PASIF, tetapi AKTIF membawa PROTEKSI ILAHI dalam 
hidup kita  
 
APLIKASI 
1. Kapankah Anda menyadari bahwa kita tidak 

pernah dibiarkan sendiri, tetapi ada penyertaan 
Tuhan bersama dengan Anda?  

2. Pernahkan Anda mengalami dan merasakan secara 
nyata pernyertaan dan perlindungan Tuhan dalam 
hidup Anda? Pengalaman apakah itu? 

3. Bagaimana Anda seharusnya hidup di bawah 
perlindungan Allah?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas 

penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami, 
sebab siapalah kami ini sehingga Engkau demikian 

mengasihi kami. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala 
ketakutan dan kecemasan, bukan menutupi atau 

menekan ketakutan kami, tetapi betul-betul kami bisa 
merasakan kemerdekaan dari rasa takut. Ingatkan 

kami senantiasa bahwa kami tidak pernah sendirian, 
tetapi ada Engkau di sisi kami. Kami aman dan tenang 

bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 39-40; Matius 11 

 



26 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PENGURAPAN YANG MENGALAHKAN SEMUA 

KETAKUTAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 20:1–10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Emmanuel adalah seorang hamba yang sangat cinta 
Tuhan. Suatu hari ia diminta untuk melayani di 
Baturetno. Namun, beberapa hari sebelum pelayanan, 
ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian 
perut. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa 
Emmanuel menderita batu ginjal. Mendengar hal 
tersebut, ia langsung teringat dan kuatir akan 
pelayanannya. Ia takut tidak mampu melayani dengan 
kondisi kesakitan seperti itu. Akhirnya ia menelepon 
seorang teman dan memintanya untuk menggantikan. 
Malam harinya, saat ia berdoa memohon kesembuhan, 
ia merasakan dorongan Roh Kudus untuk tetap 



berangkat. Tiba-tiba iman Emmanuel bangkit. Ia pun 
menelpon temannya kembali dan membatalkan 
pergantian tersebut. Keesokan harinya, walau 
kesakitan, Emmanuel tetap melayani. Ia melakukan 
tugasnya dengan sangat baik. Tidak hanya sampai di 
situ, sore harinya mujizat Tuhan juga terjadi.  Batu 
tersebut pun dapat keluar tanpa harus dioperasi. 
 
Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itulah 
yang dialami Emmanuel. Ia memang tidak langsung 
melihat mujizat saat berdoa. Namun ada pengurapan 
Tuhan turun saat ia dengan sungguh-sungguh datang 
kepada Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang membuat 
ia menerima kemampuan Ilahi dan menyingkirkan 
semua ketakutan di hatinya. 
 
Setiap kita pasti mempunyai peperangan atau 
pergumulan masing-masing. Dalam kondisi terjepit 
seperti apa pun, belajarlah untuk datang kepada Tuhan 
terlebih dahulu. Dia mungkin tidak langsung 
mengangkat permasalahan atau mengeluarkan kita 
dari medan peperangan rohani kita. Namun, yang 
pasti, Dia akan memberi kita kemampuan dan 
pengurapan yang menjadikan kita kuat dan berani 
menghadapi setiap tantangan. Sehingga kita bisa 
menjadi anak-anak rohani yang teruji dan menang atas 
setiap pergumulan maupun ketakutan, serta keluar 
sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang (Rm. 



8:37). Kita akan mengalahkan musuh-musuh persoalan 
hidup kita bersama-Nya. Inilah yang disebut 
kemerdekaan yang sejati.  Kita pun memiliki kuasa 
untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang 
memenangkan jutaan jiwa sampai ke ujung bumi. 
 
RENUNGAN 
PENGURAPAN ROH KUDUS membuat kita menerima 
KEMAMPUAN ILAHI dan MENYINGKIRKAN SEMUA 
KETAKUTAN dari hati kita 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengutamakan Tuhan, dan 

mencari Tuhan terlebih dahulu lewat doa-doa Anda?  
2. Menurut Anda, apa yang membuat kita mampu 

mengalahkan dan menyingkirkan semua ketakutan 
dari hati kita?  

3. Bagaimana caranya agar Anda dapat menerima 
pengurapan dari Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas pengurapan-Mu yang 

memampukan kami mengalahkan setiap tantangan 
dan ketakutan dalam hidup kami. Ajar kami dan 
ingatkan kami untuk senantiasa mengutamakan 

Engkau dan mencari Engkau dalam setiap pergumulan 
kami, bukan kepada yang lain. Sehingga kami boleh 
tampil sebagai pemenang, karena kami tahu hanya 



Engkaulah yang Empunya pengurapan yang membawa 
kami menjadi lebih dari pemenang. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 41-42; Matius 12:1-23 


