


28 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DICIPTAKAN UNTUK MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:26-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita 
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, 
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan 
burung-burung di udara dan atas ternak dan atas 
seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang 
merayap di bumi." 
 
"Sonny, tahukah kamu kenapa Dr. Lanning 
membuatmu?" tanya seseorang kepada android di 
hadapannya. Android itu menjawab tegas, "Tidak. Tapi 
aku percaya, ayahku menciptakanku untuk sebuah 
tujuan." Itulah penggalan percakapan dari film “I, 
Robot” keluaran tahun 2004. Di dunia masa depan, 
para robot diciptakan sebagai budak manusia. Mereka 
terikat dengan aturan-aturan tertentu, dan dengan 
mudah tersingkirkan oleh robot-robot versi terbaru 
yang lebih canggih. Tanpa daya, mereka hanya bisa 
menerima nasib untuk terkurung selamanya dalam 



kotak-kotak kontainer di lokasi “pembuangan”. Gelap. 
Dingin. Terlupakan. 
 
Namun, seorang pencipta robot membuat Sonny 
berbeda. Ia memiliki emosi dan bahkan bisa bermimpi 
seperti manusia. Ia pun tidak terikat dengan peraturan 
robot yang bisa membatasi keputusan dan 
tindakannya. Keistimewaan ini membuatnya bisa 
melakukan hal-hal yang tidak mungkin dibayangkan 
robot-robot lainnya. Di akhir film, Sonny menemukan 
jalannya untuk bangkit menolong para robot buangan. 
Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa tujuan terbesar 
penciptaannya adalah untuk memberikan harapan dan 
masa depan baru bagi para robot lainnya.  
 
Mungkin, kita lebih sering merasa seperti robot-robot 
buangan tersebut. Kita merasa hidup kita serba 
terbatas. Seolah tak berdaya, kita percaya kita tidak 
bisa berbuat lebih. Namun, seperti Sonny, kita harus 
menyadari bahwa Bapa kita di sorga menciptakan kita 
bukan untuk menjadi “budak” dunia ini. Kita tidak 
diciptakan untuk rutinitas tanpa tujuan pasti. Namun, 
Dia menjadikan kita sebagai terang yang akan 
mengubahkan kehidupan orang lain yang tinggal dalam 
kegelapan. Untuk memberikan kepada orang-orang 
yang terbuang dan terhilang, harapan baru dalam 
Kristus. Untuk itulah, Tuhan menanamkan kapasitas 
istimewa dalam setiap kita, bukan hanya sebagai 



penerima, tetapi juga pembuat mujizat. Ya, keluarlah 
dari kotak yang dibuat dunia ini untuk membatasi kita, 
percayalah pada tujuan besar Tuhan, maka Tuhan akan 
merajutkan mujizat demi mujizat besar dalam hidup 
kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tuhan sudah MERENCANAKAN MUJIZAT untuk 
menjadi BAGIAN DARI KISAH HIDUP kita, bahkan Dia 
MENCIPTAKAN kita untuk MENGADAKAN MUJIZAT. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah mujizat menjadi bagian dari kisah hidup 

Anda? Mengapa demikian?  
2. Mengapa Tuhan menciptakan Anda untuk 

mengadakan mujizat? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai mengaktifkan potensi 

sebagai pembuat mujizat yang sudah Tuhan 
anugerahkan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 
merencanakan kehidupan yang penuh mujizat bagi 
kami. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami 
kapasitas untuk membuat mujizat, tentu Engkau 

jugalah yang akan membimbing kami untuk dapat 
mengaktifkan potensi istimewa kami, sehingga kami 

dapat mengadakan mujizat yang membuat setiap 



kepala menoleh kepada-Mu dan memuliakan nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 3-5; Kisah Para Rasul 5:22-42 



29 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DNA KEAJAIBAN DALAM DIRI KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 139:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 139:14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 
kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, 
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 
 
Kita tentunya sudah mengerti proses terbentuknya 
bayi manusia. Dimulai dari pembuahan sel telur 
sehingga membentuk embrio dan terus berkembang 
sampai akhirnya utuh menjadi bayi. Lengkap dengan 
semua tulang, organ dalam, syaraf, pembuluh darah, 
kulit, dan semuanya. Ya, semua itu bisa diteliti, 
dipelajari, dan dijelaskan secara ilmiah. Namun, dari 
manakah asalnya roh yang membawa kehidupan bagi 
tubuh sang bayi? Tanpa roh, bayi tak ubahnya 
sebentuk tubuh tak bernyawa. Tak ada bedanya 
dengan boneka mainan. Bagaimana cara membuat roh 
yang menjadikan manusia hidup, mempunyai 
pemikiran, dan kecerdasan? Masing-masing punya 
kepribadian yang unik, keinginan, kehendak, dan hati 
nurani. Dapatkah seorang ilmuwan atau penemu, 



bahkan yang terhebat di dunia, menciptakan roh 
kehidupan? 
 
Roh kehidupan tidak berasal dari dunia, Allah Bapalah 
pemilik roh kehidupan, dari Dialah asal segala roh. 
Tidak ada yang lain bisa memberikan kehidupan selain 
Allah sendiri. Kalau kita mau merenungkan, keajaiban 
penciptaan dan kelahiran kita di dunia tak lain karena 
Allah mengerjakan mujizat atas diri kita. Bila secara 
jasmani kita mewarisi DNA dari kedua orang tua kita, 
maka secara rohani keajaiban adalah salah satu DNA 
dari Allah yang menciptakan kita. Bahan baku kita 
bukan hanya debu dan tanah, tetapi bahan baku utama 
kita adalah keajaiban. Itulah sebabnya, mujizat adalah 
bagian diri kita yang sudah direncanakan Tuhan. Kita 
diciptakan untuk menerima, mengalami, bahkan 
mengadakan mujizat.  
 
Maka, janganlah sia-siakan kemampuan dan kuasa 
yang sudah ada dalam DNA kita. Biasakan diri untuk 
punya iman yang besar, sebab iman adalah latar 
belakang dari mujizat yang akan kita alami. Imani hal-
hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Jagalah 
pergaulanmu agar tidak merusak benih mujizat yang 
sudah kita bawa. Gunakan pergumulan dan masalah 
sebagai barbel iman, latih otot iman kita, dan kita akan 
terus bertumbuh pesat untuk menerima mujizat demi 
mujizat di tahun mujizat besar ini. (PF) 



 
RENUNGAN 
Tuhan MENCIPTAKAN kita dengan KEAJAIBAN sebagai 
salah satu DNA hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Selama ini bagaimana Anda memandang proses 

penciptaan Anda di dunia? Sebagai proses natural 
atau supranatural? 

2. Percayakah Anda bahwa keajaiban adalah DNA 
hidup Anda? 

3. Bagaimana supaya Anda bisa mengalami bahkan 
mengadakan mujizat?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu 

dengan sia-sia. Terlebih kami ini yang telah Kau jadikan 
dengan ajaib. Mampukan kami Tuhan untuk selalu 

mengingat keajaiban yang telah menjadi bagian dari 
diri kami sebagai anak-anak-Mu. Agar kami dapat 

berpikir dan bertindak sebagai anak Allah dan 
membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 6-8; Kisah Para Rasul 6 



30 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KEBERANIAN BERTINDAK MELAHIRKAN MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:17 Demikian juga halnya dengan iman: Jika 
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. 
 
Setelah lahir baru, Siska sangat rindu bisa melayani 
Tuhan lebih lagi. Dipenuhi dengan kuasa dan mujizat 
untuk menyembuhkan orang sakit adalah salah satu 
kerinduannya, meski sebenarnya ia merasa minder. 
Dalam hati ia bertanya, "Aku ini masih baru, apa bisa 
ya, orang sakit yang aku doakan jadi sembuh?" Lalu 
Siska teringat kepada temannya yang sudah lama sakit 
dan hanya terbaring tak berdaya. Ia merasa terbeban. 
Dorongan Roh Kudus akhirnya membuatnya 
mengambil tindakan untuk berdoa dan puasa untuk 
temannya yang sakit. Beberapa hari kemudian, Siska 
mampir ke rumah temannya. Awalnya hanya sekedar 
ingin melihat keadaannya. Namun ia akhirnya 
memberanikan diri untuk mendoakan temannya. Tidak 
disangka, mujizat dan lawatan Tuhan terjadi. 



Temannya mengalami manifestasi dan mujizat 
kesembuhan pun terjadi. 
 
Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan 
adalah mati. Tidak peduli sudah berapa tahun kita 
mengenal Yesus, selama kita masih terus hidup dalam 
zona nyaman dan terus berkutat dengan bayang-
bayang kegagalan masa lalu, tidak pernah berani untuk 
melangkah serta bertindak dengan iman untuk 
mendoakan dan melawat orang yang sedang sakit 
dengan kuasa dari Tuhan, kita tetaplah hanya akan 
terus menjadi bayi rohani selamanya, bahkan mati 
rohnya. Hanya ketika kita berani melangkah seperti 
Petrus murid Yesus, hanya ketika kita berani bertindak 
seperti Siska, maka kita akan melihat mujizat, bahkan 
mengadakan mujizat dengan kuasa Tuhan setiap hari.  
 
Melangkahlah, Bertindaklah! Di masa lawatan besar-
besaran ini, Tuhan akan memperlengkapi kita berlipat 
ganda. Tidak heran jika hari-hari ini, rasanya kita baru 
melangkah, tetapi Tuhan sudah membawa kita 
terbang. Kita baru saja menabur, Tuhan sudah 
membuat kita menuai. Kita baru saja menumpangkan 
tangan atas orang sakit, belum mendoakan, orang sakit 
itu sudah sembuh. Bahkan Tuhan akan membuat 
bayangan kita, ketika melewati orang sakit, ia menjadi 
sembuh, seperti bayangan Petrus, bahkan lebih dari 



itu. Hanya saja, kita perlu untuk berani bertindak, baru 
tahun mujizat besar akan kita terima. 
 

RENUNGAN 
Jika kita mau MENGADAKAN MUJIZAT dengan KUASA 
TUHAN, kita perlu BERANI BERTINDAK. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengambil langkah iman untuk 

mendoakan orang sakit atau mujizat lainnya hari ini? 
Mengapa demikian? 

2. Apakah yang memungkinkan Anda dapat 
mengadakan mujizat dengan kuasa Tuhan setiap 
hari?  

3. Bagaimanakah Anda dapat mulai mengadakan 
mujizat?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, betapa hati kami sangat bersyukur atas 
anugerah yang sudah dan akan Engkau curahkan 

berlipat-lipat ganda ke dalam hidup kami hari-hari ini. 
Kami mengambil komitmen untuk melangkah lebih lagi 

dengan penuh iman dan keberanian, sehingga kami 
boleh melihat  mujizat demi mujizat terjadi dalam 

hidup kami tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 9-10; Kisah Para Rasul 7:1-21 



31 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
ALASAN DI BALIK URAPAN UNTUK MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 61:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh 
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus 
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk 
hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan kepada orang-orang yang 
terkurung kelepasan dari penjara, 
 
Amy Carmichael mendarat di India tahun 1895 sebagai 
seorang misionaris. Ia  pun terkejut tatkala mengetahui 
tentang gadis-gadis kecil yang bukan saja diserahkan ke 
kuil oleh orangtua mereka yang mengharapkan 
kemurahan dewa-dewi, tetapi juga dipaksa ke dalam 
prostitusi upacara adat untuk menghasilkan uang bagi 
kuil. Ketika menyadari anak-anak itu hidup dalam 
bahaya moral dan spiritual, ia terus berdoa minta 
pertolongan Tuhan.   
 



Tahun 1901, tiba-tiba saja seorang gadis kecil 
melarikan diri dan datang kepada Amy. Saat itu juga, ia 
mengetahui bahwa ia harus melindungi anak tersebut. 
Meski terancam tuntutan penjara dari para pendeta 
kuil dan komunitas misionaris tidak menyetujui 
tindakannya, Amy tetap bertahan pada misinya untuk 
menyelamatkan anak-anak dari prostitusi kuil. Seiring 
waktu, ia telah  menjadi ibu bagi sebuah keluarga besar 
India yang berjumlah 900 anak. Pada tahun 1948, 
pemerintah India akhirnya mengilegalkan praktik 
prostitusi anak di kuil-kuil. Untuk anak-anak itu, 
kehadiran Amy adalah mujizat dalam hidup mereka. 
 
Mujizat, tidak seorangpun dari kita tidak ingin tidak 
mengalaminya. Ketika terdesak dalam kesesakan, 
mujizat adalah hal yang sangat diharapkan. Sakit 
kronis, hutang menumpuk, masalah dalam keluarga, 
semuanya akan terlepas ketika mujizat datang. Tuhan 
memberi kita kuasa bukan hanya untuk mengalami 
mujizat, tetapi juga untuk membuat mujizat, supaya 
orang lain bisa mendapatkan mujizat itu melalui kita. 
Jaga hidup benar dihadapan-Nya, minta Roh Kudus 
memenuhi hidup kita. Itulah kunci hidup penuh kuasa. 
Berkuasa mengalami mujizat, dan berkuasa membuat 
mujizat bagi orang lain. Tahun mujizat besar ini adalah 
saatnya kita bangkit dan berani bertindak, ini Kairos 
Tuhan, saatnya banjir Mujizat, bahkan melalui tangan 
kita. Biarlah lewat setiap mujizat, nama Tuhan makin 



ditinggikan, banyak orang datang dan percaya pada 
Tuhan Yesus. Amin. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENGURAPI kita bukan hanya untuk 
MENERIMA mujizat, tetapi MEMBUAT mujizat, agar 
orang-orang bisa mengalami mujizat MELALUI KITA. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita membutuhkan pengurapan Tuhan 

untuk mujizat?  
2. Mengapa Tuhan menghendaki kita bukan hanya 

untuk menerima mujizat, tetapi juga membuatnya? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai membuat mujizat bagi 

orang lain? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 
memilih kami menjadi pembuat-pembuat mujizat. 
Tuntun kami, ya Tuhan, biarlah kami memperoleh 

keberanian dalam hati kami, untuk dapat bangkit dan 
melakukan mujizat, sehingga semakin banyak orang 
mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 1-2; Kisah Para Rasul 7:22-43 



01 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BANGKIT MENJADI AGEN PEMBUAT MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 34:5-27 
 
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. 
 
Agus merupakan seorang pengusaha kecil-kecilan yang 
baru saja memulai usaha minuman yoghurt di desanya. 
Namun, usahanya itu diremehkan banyak orang. 
Tetangganya pun lebih sering membicarakan dirinya, 
“Di desa kok jualan minuman kota, mana bisa laku?” 
Meskipun banyak tanggapan negatif, dan usahanya itu 
tidak berjalan mulus karena banyak warga desa yang 
takut untuk membeli minumannya, Agus tetap optimis. 
Ia percaya Tuhan akan memakainya sebagai pengusaha 
yoghurt yang diberkati dan memberkati. 



 
Suatu hari yang amat terik, Ibu Rumi, tetangga sebelah 
rumah, sedang kehabisan air minum. Agus pun 
memberikan dagangannya. Awalnya Ibu Rumi 
menolak, tetapi karena kehausan, ia akhirnya 
meminum juga yoghurt yang dijual Agus. Itulah awal 
mula terjadinya mujizat dalam usahanya. Berita 
tentang kenikmatan minuman tersebut mulai tersebar. 
Kini usaha Agus meningkat pesat. Dari hanya berjualan 
menggunakan sepeda keliling, kini ia sudah mampu 
membeli mobil box untuk mengangkut dagangannya 
keliling desa. Selain itu, ia juga mulai mempekerjakan 
penduduk desa. Para pemuda desanya yang awalnya 
tidak memiliki pekerjaan pun terinspirasi oleh Agus. 
Mereka berani untuk memulai usaha, dan bersama-
sama, mereka memuliakan nama Tuhan. 
 
Ya, tiada yang mustahil bagi Allah. Seperti yang 
dikatakan-Nya kepada Musa saat Dia hendak mengikat 
perjanjian dengan bangsa Israel, pekerjaan-Nya dalam 
hidup kita sungguh-sungguh dahsyat. Ketika kita taat 
mengerjakan bagian kita dan menjaga hidup kudus di 
hadapan-Nya, perkenanan-Nya akan turun atas kita. 
Jangan lagi ragu atau berkecil hati, sebab 
sesungguhnya Tuhan ingin kita menjadi agen pembawa 
mujizat. Imani bahwa di tahun mujizat besar ini, Tuhan 
akan melipatgandakan mujizat di tengah-tengah kita, 



supaya banyak orang di sekitar kita sadar akan 
kedashyatan-Nya.  
 
RENUNGAN 
Tuhan mau kita BANGKIT menjadi AGEN PEMBUAT 
MUJIZAT, sebab Dia mau MELIPATGANDAKAN 
MUJIZAT di dunia MELALUI KITA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan agen pembuat 

mujizat? Siapkah Anda menjadi salah satunya? 
2. Apa yang Anda akan lakukan untuk bisa menjadi 

agen bagi Allah?  
3. Komitmen apa yang akan Anda buat untuk bisa 

selalu bangkit dan sadar menjadi agen pembawa 
mujizat bagi Allah?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas hari ini, karena 

mengingatkan kembali akan kasih setia-Mu yang selalu 
akan membangkitkan kami, bukannya terjatuh. Terima 
kasih atas berkat dan mujizat yang sudah Kau siapkan 
untuk kami. Ajar kami untuk selalu siap untuk menjadi 

alat-Mu, sehingga kami mampu melipatgandakan 
mujizat dan menjadi agen-Mu selalu, sehingga nama-

Mu dipermuliakan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 3-4; Kisah Para Rasul 7:44-60 

 



02 FEBRUARI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TUHAN MEMPERLENGKAPI GEREJA-NYA DENGAN 
KARUNIA MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 12:4-12 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 12:6-7 Dan ada berbagai-bagai perbuatan 
ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan 
semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap 
orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan 
bersama. 
 
Beberapa bulan terakhir ini, Tuhan melawat gereja kita 
dengan luar biasa. Hampir setiap hari kita mendengar 
kesaksian dari jemaat-jemaat yang mengalami mujizat 
demi mujizat dalam kehidupannya. Ada sepasang 
suami istri, Paul dan Vina, yang tergerak untuk 
mengambil bagian dalam perbaikan gereja yang baru 
saja mengalami bencana kebakaran. Meskipun saat itu 
mereka juga sedang dalam pergumulan keuangan, 
mereka memilih taat saat Tuhan menggerakkan. 
Beberapa saat setelah mereka menyerahkan uang yang 
sangat mereka butuhkan tersebut, dalam sebuah 



ibadah, seorang hamba Tuhan menubuatkan bahwa di 
dalam gereja akan ada orang yang mengalami 
terobosan keuangan. Cicilan rumah yang belasan tahun 
lagi baru bisa lunas akan lunas dalam tahun ini. Paul 
dan Vina mengaminkan nubuatan itu. Singkat cerita, 
nubuatan itu benar-benar Tuhan genapi. Bukan hanya 
cicilan rumah yang lunas, Paul dan Vina juga 
medapatkan bonus sehingga bisa merenovasi rumah 
mereka. Bahkan, kerinduan mereka memiliki ruang doa 
di dalam rumah juga terwujud. 
 
Bukan hanya menerima mujizat, Tuhan juga rindu 
anak-anak-Nya bangkit untuk mengadakan mujizat. 
Bagaimanapun, karunia membuat mujizat adalah 
bagian dari karunia-karunia Roh yang diberikan Tuhan 
untuk memperlengkapi gereja-Nya. Dalam sebuah 
gereja, ada banyak karunia-karunia Roh yang diberikan. 
Karunia iman juga Tuhan berikan. Ini yang membuat 
hati Paul dan Vina menyala-nyala mengaminkan 
nubuatan dari hamba Tuhan tersebut. 
 
Sebagai bagian dari gereja yang sedang diperlengkapi 
Tuhan, sudahkah Anda menyadari apa yang menjadi 
karunia Roh, Anda? Bila Anda masih belum 
menyadarinya, segera minta kepada Roh Kudus agar 
Anda juga diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh 
untuk kepentingan bersama yang membawa kemuliaan 
bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama 



mewujudnyatakan tahun mujizat besar ini dalam 
kehidupan kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan sedang MEMPERLENGKAPI GEREJA-NYA dengan 
berbagai KARUNIA ROH, termasuk KARUNIA MUJIZAT.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari apa karunia Roh Kudus 

yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Karunia 
apakah itu? 

2. Mujizat apa yang pernah Anda alami dalam hidup 
Anda? 

3. Apa komitmen Anda setelah menyadari apa karunia 
Roh yang Anda miliki? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk karunia-karunia 
Roh yang Engkau berikan kepada gereja-Mu. 

Mampukan kami untuk menyadari bahwa Engkau 
sudah memperlengkapi kami dengan berbagai karunia 

Roh, sehingga kami boleh terus mengalami mujizat 
demi mujizat dan memuliakan nama-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 5-7; Kisah Para Rasul 8:1-25 

 



03 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
AKIBAT KARUNIA YANG TIDAK DIGUNAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:3-18 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:6 Karena itulah kuperingatkan engkau 
untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu 
oleh penumpangan tanganku atasmu. 
 
Ada kalanya, Titi sangat rajin pelayanan di gerejanya. 

Dari pelayanan anak, pelayanan pemuda, dan juga 

pelayanan di kampus. Setiap ada kegiatan di gereja, ia 

selalu terlibat, sehingga ia pun sering diajak untuk 

mengunjungi dan mendoakan orang sakit. Namun itu 

dulu, kini Titi terlalu sibuk mengurusi keluarganya, 

pekerjaannya, suami, maupun anak-anaknya. Sehingga, 

karunia-karunia yang pernah dimiliki itu sekarang tidak 

pernah dipergunakan lagi. Pernah suatu kali, Titi diajak 

untuk mendoakan orang sakit, tetapi sekarang ia tidak 

memiliki keberanian dan takut untuk mendoakan 

orang sakit. 

 



Mungkin saja, saat ini kita juga berada di posisi Titi, 

dahulu kita begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, 

aktif dalam setiap kegiatan gereja, dan menggunakan 

setiap karunia yang Tuhan berikan. Namun, karena 

kesibukan dan banyaknya aktivitas, seolah-olah karunia 

itu tidak lagi kita miliki. Kita tidak berani lagi melakukan 

perkara-perkara yang secara manusia mustahil; kita 

tidak berani melangkah dengan iman; karena kita 

sudah tidak yakin dengan karunia yang kita miliki. Jika 

memang demikian, segeralah pertajam kembali karunia 

yang kita miliki, jangan sampai karunia kita menjadi 

tumpul dan hilang dari hidup kita. 

 

Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus bergerak 

dalam dimensi profetik dan terus belajar untuk 

menaikkan kata-kata profetik, doa profetik, deklarasi 

profetik, bahkan pujian profetik. Doa profetik kita 

menjadi salah satu jalan Tuhan untuk mendatangkan 

great miracles dalam hidup kita. Ya, kita tidak boleh 

bermalas-malasan dan diam saja. Sebab, jika karunia 

yang sudah kita peroleh, tidak kita gunakan, karunia itu 

akan tumpul, bahkan seolah hilang dari hidup kita. 

Tahun ini adalah tahun mujizat besar, mari bangkit 

untuk berani bertindak untuk melakukan mujizat, 



sebab Tuhan akan memberikan karunia-karunia-Nya 

kepada orang-orang yang benar-benar siap dipakai 

untuk pekerjaan-Nya. (LEW) 

 
RENUNGAN 
Karunia yang TIDAK DIGUNAKAN akan menjadi 
TUMPUL, bahkan seolah HILANG DARI HIDUP KITA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menggunakan karunia yang 

Tuhan berikan dalam hidup Anda? Ceritakan! 
2. Adakah penghalang bagi Anda dalam menggunakan 

karunia yang sudah Tuhan berikan? Sebutkan! 
3. Apa komitmen yang dapat Anda buat dalam 

menggunakan setiap karunia yang sudah Tuhan 
berikan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap karunia yang 
sudah Engkau berikan pada kami. Ajarkan kami selalu 
menggunakan karunia itu agar menjadi kesaksian bagi 
banyak orang. Dan semakin perlengkapi kami dengan 

karunia-karunia yang lebih lagi, yaTuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 8-10; Kisah Para Rasul 8:26-40 


