


07 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
2019 THE YEAR OF GREAT MIRACLE 

 

BACAAN HARI INI 
Yoel 2:18-27 
 

RHEMA HARI INI 
Yoel 2:23 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan 
bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah 
diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim 
dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, 
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti 
dahulu. 
 

Ayat yang kita baca hari ini adalah janji Tuhan bagi Bani 
Sion. Secara rohani, bani Sion bicara tentang umat 
Tuhan. Jadi ayat ini juga berlaku untuk kita! Dan inilah 
janji Tuhan atas kita di awal tahun Great Miracle ini. 
Hidup kita akan penuh sorak sorai dan sukacita. Di 
tahun 2019 ini kita akan dijauhkan dari segala ratap 
tangis dan air mata, sebaliknya hidup kita akan 
dipenuhi dengan sukacita sorga yang meluap-luap.  
 

Tuhan akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir 
secara luarbiasa. Hujan adalah sesuatu yang penting 
untuk segala benih yang ditanam. Kejadian 2:5 berkata 
saat itu belum ada tumbuh-tumbuhan di padang sebab 



Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Artinya 
selama hujan tidak Tuhan berikan, maka semua hasil 
jerih payah kita tidak bisa bertumbuh. Tapi janji Tuhan 
di tahun ini, Tuhan akan berikan hujan pada waktunya 
sehingga segala yang kita kerjakan, semua benih usaha, 
kerja keras, taburan kita akan segera bertumbuh 
dengan baik! 
 

Tempat pengirikan kita akan penuh dengan gandum 
dan tempat pemerasan kita akan melimpah dengan 
anggur dan minyak! Ini bicara tentang janji berkat 
dalam hal pekerjaan, usaha, karir, dan keuangan. 
Setelah hujan turun, bukan hanya taburan kita 
bertumbuh, tetapi Tuhan buat berkali lipat hasilnya! 
Tuhan akan buat tahun ini menjadi tahun kelimpahan 
bagi kita semua! Tahun ini juga akan jadi tahun 
pemulihan! Sebab Tuhan berjanji akan memulihkan 
tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang-
belalang. Tahun-tahun yang lalu yang penuh kerugian, 
kegagalan, kehancuran akan dipulihkan oleh Tuhan. 
Kesehatan yang habis-habisan di tahun lalu akan 
disembuhkan oleh Tuhan. Nama baik yang hancur di 
masa lalu akan dipulihkan Tuhan! Pernikahan yang 
hancur di masa lalu akan dipulihkan oleh Tuhan! Tahun 
ini kita akan makan banyak-banyak dan menjadi 
kenyang! Kenyang dengan kebaikan Tuhan! Kenyang 
dengan berkat Tuhan! Kenyang dengan sukacita! 
Kenyang dengan damai sejahtera! Kenyang dengan 



kemenangan! Kenyang dengan pertolongan Tuhan! 
Kenyang dengan terobosan! Kenyang dengan mujizat 
yang besar dari Tuhan! Amin. 
 

RENUNGAN 
Inilah janji Tuhan untuk kita: 2019 adalah THE YEAR OF 
GREAT MIRACLE! 
 

APLIKASI 
1. Apakah respon Anda terhadap janji Tuhan di tahun 

2019 ini? 
2. Dalam hal apa sajakah Anda rindu janji Tuhan ini 

terjadi dalam hidup Anda? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya janji 

Tuhan ini bisa menjadi kenyataan dalam hidup 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terimakasih untuk janji-MU yang luar biasa bagi 
kami di tahun 2019 ini, bahwa tahun ini akan menjadi 
tahun mujizat-mujizat besar dalam hidup kami. Ajar 

kami untuk menangkap dengan iman kami dan 
melakukan setiap petunjuk-MU dengan penuh 

ketaatan, sehingga janji-MU sungguh-sungguh menjadi 
nyata dalam hidup kami. Terimakasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Taw 13-14; Yoh 12:1-26 



08 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DIPERLAKUKAN DENGAN AJAIB 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 32:1-43 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di 
padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan 
auman padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan 
diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya. 
 
Dijaga seperti biji mata-Nya, ini adalah sebuah 
perlakuan yang sangat istimewa bagi kita anak-anak 
Tuhan. Untuk biji mata kita sendiri, kita tidak akan 
mengijinkan apapun atau siapapun mengganggu atau 
merusak biji mata kita. Demikian pulalah Tuhan 
memperlakukan kita, DIA tidak akan mengijinkan iblis 
atau situasi apapun merusak rencana-Nya yang besar 
dalam hidup kita. Setiap persoalan yang DIA ijinkan 
terjadi dalam hidup kita, tidak pernah bertujuan untuk 
merusak, melainkan untuk membentuk kita semakin 
searah dengan tujuan-Nya.  
 
Inilah yang dialami oleh Bapak Stefanus Suwito. Ketika 
sebuah kecelakaan bocornya pipa oli panas di kapal 



dimana ia bekerja terjadi, ia sudah nyaris meninggal. 
Banyak kasus yang lebih ringan daripada yang dialami 
olehnya yang akhirnya berujung dengan kematian. 
Tetapi Tuhan menjaga hidupnya seperti biji mata-Nya. 
Melalui berbagai proses penyembuhan yang panjang, 
akhirnya Bapak Stefanus Suwito sembuh secara total! 
Banyak orang menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. 
Tetapi di dalam hati Bapak Stefanus Suwito, ia tahu 
bahwa Tuhan yang mengasihinya telah 
memperlakukannya dengan ajaib. Itulah yang 
membuatnya berkomitmen untuk kembali ke Solo dan 
melayani lagi sebagai pendoa syafaat. Bahkan 
pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai disitu saja, 
Tuhan melancarkan jalan ia bisa membuka usaha 
sendiri bersama dengan keluarganya.  
 
Ketika Tuhan memperlakukan kita secara ajaib, maka 
janji penyertaan, mujizat, serta kuasa-Nya menjadi 
nyata dalam hidup kita. Tangan-Nya tidak akan pernah 
terlepas dari hidup kita. Penjagaannya dan 
pemeliharaan-Nya akan terus mengiringi setiap 
langkah hidup kita. Apapun yang Anda alami hari ini, 
janganlah takut dan putus asa, sebab Tuhan yang 
memperlakukan kita dengan ajaib, ada bersama Anda. 
DIA siap untuk menolong Anda melewati setiap musim 
di hidup Anda dan membawa Anda masuk dalam 
penggenapan janji-Nya yang ajaib.   
 



RENUNGAN 
Semua janji Tuhan akan jadi nyata dan Tuhan kerjakan, 
sebab Dia MEMPERLAKUKAN KITA DENGAN AJAIB. 
 
APLIKASI 
1. Siapkah Anda mempercayakan hidup Anda 

sepenuhnya kepada Tuhan?  
2. Keajaiban apakah yang Anda rindukan terjadi dalam 

hidup Anda di tahun 2019 ini? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat untuk 

mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan yang 
sanggup memperlakukan Anda dengan ajaib? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terimakasih Tuhan, sebab Engkau memperlakukan 
kami dengan ajaib. Sekalipun kadang kami tidak bisa 

memahami jalan-jalanMU, tetapi kami percaya bahwa 
rancangan-MU sangat baik dan sempurna bagi kami. 

Ajar kami untuk mempercayakan hidup kami 
sepenuhnya kepada-MU. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Taw 15-16; Yoh 12-27-50 

 



09 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RECORD BREAKING MIRACLES 

 

BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:1-35 
 

RHEMA HARI INI 
Keluaran 34:10   Firman-Nya: "Sungguh, Aku 
mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 
bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di 
seluruh bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, 
yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat 
perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan Kulakukan 
dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 
 

Bapak Andri Hartono adalah salah satu pengkhotbah di 
gereja kita, Keluarga Allah. Ia memiliki usaha 
percetakan, dimana segmen pasarnya adalah industri 
atau pabrik, terutama sarung tangan golf. 
Perusahaannya kebanyakan mengerjakan packaging 
atau kemasan produk. Suatu hari, ia diminta untuk 
membuat sample packaging sebuah merek kelas dunia 
yang sedang akan melaunching produk baru. Ternyata, 
proses pembuatan sample tersebut rumit sekali. 
Ditambah lagi, ada kompetitor yang lebih besar 100x 



lipat dari perusahaan Bapak Andri yang juga ikut 
membuat sample. Saat itulah Bapak Andri mulai 
mempraktekkan kuasa doa profetik. Luar biasa, 
samplenya disetujui dan order mulai datang. Ketika ia 
memeriksa jumlah order yang masuk, ia sangat 
terkejut sebab ordernya naik 20x lipat dari rata-rata 
order harian yang pernah ia terima. Sesuatu yang tidak 
pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hidupnya. 
Inilah record breaking miracle! 
 

Ya, mujizat seperti itulah yang Tuhan janjikan akan 
Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tahun 2019 ini. 
Record breaking miracles! Mujizat yang memecahkan 
rekor. Mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi 
sebelumnya! Mujizat-mujizat yang akan membuat kita 
dan orang-orang yang melihatnya akan tercengang-
cengang dan merasa wow, kagum akan kebesaran 
serta kemahakuasaan Tuhan.  
 

Kuncinya adalah percaya. Kalau kita tidak percaya 
bahwa Tuhan mau dan mampu melakukan record 
breaking miracles ini dalam hidup kita, maka selesai 
sudah ceritanya, tidak akan pernah ada kisah mujizat 
yang memecahkan rekor terjadi dalam hidup kita. 
Tetapi kalau kita percaya, kita tangkap dengan iman 
rhema firman Tuhan ini, maka kita akan berjalan sesuai 
dengan petunjuk firman Tuhan dan mengkondisikan 
hidup kita supaya janji Tuhan ini sungguh-sungguh bisa 



menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saat itulah, 
record breaking miracles akan sungguh-sungguh kita 
alami secara nyata.  
 

RENUNGAN 
Tuhan akan mengerjakan RECORD BREAKING 
MIRACLES dalam hidup kita! 
 

APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan mau dan 

mampu mengerjakan record breaking miracle dalam 
hidup Anda? 

2. Record breaking miracle dalam hal apa yang Anda 
rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda di tahun 
2019 ini? 

3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 
sungguh-sungguh bisa mengalami record breaking 
miracle? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang mau 

dan mampu memberikan record breaking miracles 
dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia dan taat 

melakukan setiap petunjuk-MU, supaya hidup kami 
dipenuhi dengan mujizat-MU dan menjadi kesaksian 
bagi kemuliaan-MU. Kami rindu melalui mujizat yang 
Engkau kerjakan dalam hidup kami, semakin banyak 

orang mengenal-MU dan menerima anugerah 



keselamatan di dalam Engkau. Terimakasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Taw 17-18; Yoh 13:1-20 



10 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HAL-HAL BARU YANG BELUM PERNAH TERJADI 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 9:13-35 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 9:18  Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini 
Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, 
seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir 
dijadikan sampai sekarang ini. 
 
Nama Jonathan “Jony” Ive termasuk dalam daftar 
orang paling kreatif di dunia teknologi. Dialah otak di 
balik desain-desain keren pada berbagai perangkat 
besutan Apple. Di perusahaan yang didirikan oleh 
Steve Jobs itu, Ive menempati posisi Senior Vice 
President of Industrial Design. Dia bertanggung jawab 
atas penampilan produk-produk andalan Apple, seperti 
iMac, MacBook, iPod, iPhone, dan iPad. Di samping 
Jobs, Ive menjadi salah satu pahlawan dalam sejarah 
kebangkitan Apple pada saat itu. Desain-desain produk 
buatan Ive mendapatkan pengakuan bukan hanya 
di  Apple, melainkan juga di seluruh dunia. Dia adalah 
orang yang sangat cerdas. Dia memahami konsep 
bisnis dan pemasaran. Dengan jabatannya sebagai 



Senior Vice President of Industrial Design atau kepala 
dari unit Human Interface di Apple, Ive bertanggung 
jawab memimpin para desainer hadware dan software 
di Apple, salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. 
 
Kita sering kagum dengan orang-orang yang kreatif 
menciptakan hal-hal baru dan canggih di dunia ini. 
Tetapi tahukah Anda kalau Tuhan kita adalah Sang 
Pencipta dari semua pencipta yang pernah ada di dunia 
ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melakukan hal-
hal baru, yang lebih besar, bahkan yang belum pernah 
terjadi. Tuhan kita adalah Pribadi yang paling kreatif 
serta inovatif! 
 
Semua tulah yang Tuhan adakan atas bangsa Mesir 
supaya mereka melepaskan bangsa Israel keluar dari 
perbudakan, adalah sesuatu yang baru, yang belum 
pernah diadakan oleh siapapun dan dimanapun juga. 
Bahkan tulah-tulah itu semakin lama semakin besar. 
Untuk mendatangkan sebuah bencana besar bagi 
bangsa Mesir saja Tuhan melakukan hal-hal baru yang 
semakin lama semakin besar, apalagi untuk melakukan 
mujizat-mujizat bagi kita umat kesayangan-Nya, DIA 
akan melakukan mujizat-mujizat baru, yang lebih besar, 
dan belum pernah terjadi sebelumnya! Percayai dan 
tangkaplah dengan iman janji dari Tuhan ini, sehingga 
di tahun 2019 ini kita sungguh-sungguh akan 
mengalami mujizat-mujizat besar dalam hidup kita.  



 
RENUNGAN 
Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melakukan HAL-
HAL BARU, yang LEBIH BESAR, bahkan yang BELUM 
PERNAH TERJADI. 
 
APLIKASI 
1. Percayakah Anda bahwa Tuhan ingin memberikan 

mujizat baru yang lebih besar dan yang belum 
pernah terjadi dalam hidup Anda? 

2. Mujizat besar apakah yang Anda harapkan Tuhan 
kerjakan dalam hidup Anda di tahun 2019 ini? 

3. Apa komitmen yang akan Anda buat supaya Anda 
bisa sungguh-sungguh mengalami mujizat besar di 
tahun 2019 ini?  

 
               DOA UNTUK HARI INI 

“Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat 
seperti Engkau. Kami percaya Engkau sanggup 

melakukan mujizat-mujizat baru, besar, dan yang 
belum pernah terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau 

Tuhan yang kuasa-Nya melebihi pemikiran serta 
pengertian kami. Terimakasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

              BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Taw 19-20; Yoh 13:21-38 



11 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEBAIKAN YANG MEMECAHKAN REKOR 

 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 4:1-40 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 4:32-35  Sebab cobalah tanyakan, dari ujung 
langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada 
sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan 
manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi 
sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada 
pernah terdengar sesuatu seperti itu. 
 

Selama berbulan-bulan Eric Liddell berlatih dengan hati 
yang diarahkan untuk memenangkan lomba 100 meter 
di Olimpiade tahun 1924. Banyak wartawan olahraga 
meramalkan ia akan menang. Tetapi pada 
pertandingannya, Lidell mendengar bahwa lomba 100 
meter itu akan diadakan pada hari Minggu. Ini menjadi 
masalah besar baginya, karena Liddell tidak percaya ia 
dapat menghormati Allah dengan lari di Hari Tuhan. 
Iapun mengundurkan diri dari perlombaan itu dan para 
penggemarnya tertegun. Orang-orang yang 
sebelumnya memujinya sekarang mengatainya bodoh. 



Ia mendapatkan tekanan besar untuk mengubah 
pikirannya, tetapi Liddell berdiri teguh.  

Lalu seorang mengundurkan diri dari lomba 400 meter 
yang dijadwalkan pada hari biasa, dan Liddell 
menawarkan diri untuk menggantikannya. Sebenarnya 
itu bukanlah “perlombaannya”, jaraknya empat kali 
jarak untuk mana ia berlatih selama ini. Ternyata 
Liddell memenangkannya dan mencetak rekor baru 
yaitu 47.6 detik. Ia berhasil meraih medali emas 
Olimpiade tanpa mengkompromikan imannya. Liddell 
akhirnya menjadi missionari di RRC, di mana ia 
meninggal di sebuah kamp perang pada tahun 1945. Ia 
hidup dalam sejarah sebagai seseorang yang di kenal 
atas keteguhan batinnya ketimbang medali emasnya. 

Untuk kita umatNya dan anakNya, Tuhan akan 
mengasihi dan melakukan kebaikan-kebaikan yang 
memecahkan rekor! Ketika kita menetapkan hati untuk 
mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka DIA akan 
berperkara dalam hidup kita sehingga kita bisa 
mengalami kebaikan yang memecahkan rekor, 
semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Nya. Di tahun 
2019 ini, bangunlah hidup Anda semakin melekat dan 
mengandalkan Tuhan. Taatilah setiap petunjuk serta 
ketetapan-Nya. Lakukanlah hal-hal yang berguna bagi 
Kerajaan-Nya. Maka Tuhan akan memakai hidup kita 
untuk memuliakan nama-Nya dan melakukan 



kebaikan-kebaikan yang memecahkan rekor sehingga 
kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya! 

 

RENUNGAN 
Untuk kita umatNya dan anakNya, Tuhan akan 
mengasihi dan melakukan KEBAIKAN-KEBAIKAN YANG 
MEMECAHKAN REKOR! 
 

APLIKASI 
1. Apa komitmen yang akan Anda buat untuk lebih 

lagi hidup melekat dan mengandalkan Tuhan?  
2. Kebaikan yang memecahkan rekor seperti apa yang 

Anda rindukan terjadi dalam hidup Anda di tahun 
2019 ini? 

3. Saat Anda sudah mengalami kebaikan Tuhan yang 
memecahkan rekor, langkah apakah yang akan 
Anda lakukan? 

 

       DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-MU yang 

begitu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya bahwa 
kami akan mengalami kebaikan-kebaikanMU yang 

jauh lebih besar lagi di tahun 2019 ini. Ajar kami untuk 
memberitakan kebaikan-MU ini kepada banyak orang 
di sekeliling kami, sehingga nama-MU semakin dikenal 

dan dipermuliakan di seluruh bumi. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



           BACAAN ALKITAB SETAHUN 
 2 Taw 21-22; Yoh 14 



12 JANUARI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PENGURAPAN TUHAN UNTUK MUJIZAT YANG MEME
CAHKAN REKOR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41-47 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41 Orang-orang yang menerima 
perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari 
itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
 
Salah seorang konselor di gereja kita yang ditugaskan 
untuk melayani konseling, mendapat jadwal untuk 
mengkonselingi seorang bapak yang sedang memiliki 
pergumulan yang berat. Ketika mereka bertemu, bapak 
tersebut mencurahkan semua persoalannya yang 
sangat rumit kepada konselor baru tersebut. Saat 
mendengarkan ‘curhat’ dari sang konseli, konselor baru 
ini terus-menerus berdoa didalam hatinya, ia mohon 
pertolongan Tuhan supaya bisa menolong bapak ini 
dengan benar sesuai dengan tuntunan Tuhan, karena 
baginya persoalan bapak ini cukup sulit bagi dia yang 
masih pemula. Ketika konselor ini terus berdoa 
didalam hatinya, ia mulai merasakan belas kasihan 



Tuhan turun dalam hatinya, ia seolah-olah merasakan 
hati Tuhan untuk bapak ini dicurahkan dalam 
hidupnya. Sekalipun konselor ini belum mengerti apa 
yang harus ia sampaikan kepada bapak yang konseling 
itu karena keterbatasan pengalamannya, tetapi ia bisa 
merasakan hati Tuhan yang penuh belas kasihan untuk 
bapak tersebut.  
 
Ketika sang bapak selesai mencurahkan semua 
pergumulannya, konselor yang belum tahu harus 
menjawab apa ini langsung mengajak bapak itu untuk 
datang kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan. 
Konselor ini mengambil gitarnya dan mulai mengajak 
bapak tersebut untuk menyembah Tuhan. Saat itulah, 
hadirat Tuhan turun dengan sangat kuat dalam 
ruangan konseling itu. Meskipun dengan lagu 
penyembahan yang sederhana, tetapi baru satu lagu 
saja, bapak itu sudah dijamah Tuhan dan menangis 
sejadi-jadinya. Konselor itu terus menyembah Tuhan 
dan mohon Tuhan untuk menjamah serta memulihkan 
bapak itu. Setelah selesai, bapak itu merasakan 
kelegaan yang luar biasa. Ia berkata, “Saya heran, 
waktu saya datang tadi, saya merasakan seperti 
membawa beban berton-ton beratnya, tetapi setelah 
didoakan dan penyembahan disini, seolah-olah beban 
itu lenyap begitu saja! Saya merasa seperti tidak punya 
masalah lagi! Tuhan itu ajaib!” Dan konselor itu 
menyampaikan bahwa itulah pengurapan Tuhan yang 



membuat kita dimampukan menanggung segala 
perkara. Konselor itu berhasil menyelesaikan sesi 
konselingnya dengan sangat baik karena ia 
mengandalkan Tuhan dalam keterbatasan dan 
kelemahannya, sehingga pengurapan Tuhan sendiri 
yang bekerja melakukan mujizat yang ajaib.  
 
Jika Anda ingin mengalami record breaking miracle, 
carilah Tuhan dan pengurapan-Nya. Diluar itu, kita 
tidak mungkin akan bisa mengalami apa yang 
dinamakan sebagai mujizat yang memecahkan rekor. 
Ketika pengurapan Tuhan semakin bertambah dalam 
hidup kita, maka sia-siaplah, kitalah yang akan menjadi 
target dari record breaking miracle berikutnya yang 
akan dilakukan Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Rahasia RECORD BREAKING MIRACLES adalah 
PENGURAPAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami record breaking miracle 

dalam hidup Anda? 
2. Jika pernah, apakah yang Anda lakukan sehingga 

Anda mengalami mujizat tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa semakin dipenuhi dengan pengurapan Tuhan? 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, bawa kami untuk lebih lagi lapar dan haus 

akan pengurapan-MU. Sebab kami tahu hanya 
pengurapan-MU sajalah yang akan membuat kami bisa 

mengalami mujizat-mujizat besar untuk kemuliaan 
nama-MU. Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Taw 23-24; Yoh 15 



13 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
DIPIMPIN ROH KUDUS MENUJU MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:3 dan tampaklah kepada mereka 
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan 
hinggap pada mereka masing-masing 
 
Pada awal abad ke dua puluh, Sir Ernest Shackleford 
melakukan pelayaran ke Antartika. Ia memiliki impian 
melintasi benua es sepanjang 2.100 mil itu dengan 
kereta luncur yang ditarik anjing. Kapal Shackleford, 
bagaimanapun juga, menghantam bongkahan es 
hampir dua ratus mil dari daratan, dan tenggelam. Ia 
dan orang-orangnya bersusah payah melewati 
kepingan es terapung yang ditiup angin untuk 
mencapai daratan, kemudian melanjutkan perjalanan 
menuju pos terdekat, hampir 1.200 mil jauhnya. 
Mereka menarik satu-satunya perbekalan yang dapat 
mereka selamatkan dari kapal mereka dalam sebuah 
perahu penyelamat – beratnya satu ton – di belakang 
mereka saat mereka berjalan kaki. Ketika mereka 
mencapai perairan yang cukup jelas untuk berlayar, 



mereka menghadapi gelombang-gelombang setinggi 
sembilanpuluh kaki! Mereka akhirnya mencapai South 
Georgia Island dan belakangan diberitahu bahwa 
perairan yang mereka seberangi belum pernah 
diseberangi sebelumnya. Tujuh bulan setelah mereka 
pergi berlayar, kelompok itu akhirnya mencapai tempat 
tujuan, titik terpilih untuk memulai perjalanan mereka 
melintasi Antartika. Mereka begitu basah kuyub 
sampai teman-teman mereka tidak dapat mengenali 
mereka. Ketika ditanya tentang pengalaman itu, 
masing-masing dari mereka berkata bahwa mereka 
merasakan kehadiran Seseorang yang tak terlihat, yang 
menuntun mereka. Masing-masing memiliki suatu 
perasaan bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa 
mereka pasti akan selamat. 
 
Kisah sukses Sir Ernest Shackleford berlayar ke 
Antartika ini kiranya juga akan menjadi kisah sukses 
kita berlayar mengarungi samudera kehidupan. Saat 
kemampuan kita sudah habis, saat hikmat kita sudah 
habis, saat visi kita sudah mulai kabur bersama dengan 
hambatan serta kesulitan yang kita alami, ketahuilah 
bahwa Tuhan selalu ada melalui tuntunan Roh Kudus-
Nya yang nyata dalam hidup kita. Sadarilah bahwa 
Tuhan selalu menyertai dan mengiring setiap langkah 
kita. Dialah yang akan memberikan kembali 
kemampuan serta kekuatan baru kepada kita. Dialah 



yang akan menunjukkan jalan serta memunculkan 
hikmat bagi kita.  
 
Kuncinya hanya satu, teruslah hidup dalam tuntunan 
Roh Kudus, maka kita akan mengalami record breaking 
miracles dalam hidup kita. Anda tidak pernah 
sendirian, Anda akan berhasil! Ambillah langkah iman 
yang berani, dan dengan pimpinan Roh Kudus Anda 
akan melihat keajaiban besar yang akan Tuhan 
lakukan. 
 
RENUNGAN 
Jika hidupmu DIPIMPIN ROH KUDUS, maka saudara 
akan selalu mengalami RECORD BREAKING MIRACLES! 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam 

hidup kita?  
2. Apa dampaknya kalau hidup kita dipimpin Roh 

Kudus?  
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya hidup 

Anda semakin dipimpin Roh Kudus? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Allah Roh Kudus, kami membutuhkan tuntunan-MU 
senantiasa. Berikan kami kepekaan dan ketaatan untuk 

mengikuti pimpinan-MU dalam hidup kami. Kami 
percaya pimpinan-Mu akan membawa kami kepada 



mujizat-mujizat besar yang akan membuat hidup kami 
memuliakan nama-MU. Terimakasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Taw 25-27; Yoh 16 


