


4 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
 RENCANA TUHAN DALAM PENCIPTAAN 

MANUSIA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:26-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah 
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi." 
 
Setiap benda yang kita temui di sekeliling kita pasti 
memiliki kisah di balik pembuatannya. Alasan mengapa 
benda itu dirancang sedemikian rupa, sehingga 
memiliki fungsi seperti yang kita ketahui. Baik itu untuk 
mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan 
kenyamanan, maupun hanya untuk memperindah 
ruang. Robot mungkin merupakan salah satu 
penemuan yang memiliki sejarah terpanjang di dunia. 
Sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia 
sudah menciptakan benda-benda bergerak. Sekitar 
1000 SM pada Dinasti Zhou, sebuah benda yang dapat 



bernyanyi dan menari diciptakan untuk menghibur 
raja. Ratusan tahun SM, para ilmuwan di Alexandria 
membuat mesin mirip manusia untuk keperluan 
keagamaan. Dalam perkembangannya, robot paling 
banyak dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. 
Sesuai fungsinya, dalam setiap robot sudah dirangkai 
bagian-bagian yang dapat mendukung pekerjaan yang 
diharapkan darinya. 
 
Saat menciptakan manusia, Tuhan pun memiliki tujuan 
dalam pikiran-Nya. Bukan tujuan biasa-biasa saja, 
tetapi tujuan yang besar. Untuk memenuhi tujuan itu, 
Tuhan pun sudah memperlengkapi kita dengan fungsi-
fungsi yang memadai. Dia menciptakan manusia 
menurut gambar-Nya (Kej. 1:27). Tidakkah hal ini luar 
biasa? Seperti robot yang diciptakan untuk dapat 
menirukan manusia dan melakukan apa yang manusia 
dapat lakukan, Tuhan pun menciptakan kita untuk 
dapat melakukan apa yang dilakukan-Nya.  
 
Lebih dari sekedar robot yang dibuat untuk membantu 
umat manusia, Tuhan menciptakan kita bukan hanya 
sebagai hamba. Kita adalah anak-anak-Nya, anggota 
Kerajaan Allah. Keberadaan kita bukanlah hanya untuk 
memenuhi muka bumi ini, tetapi untuk menguasainya. 
Ya, Tuhan ingin kita hidup seperti Allah. Taklukkanlah 
permasalahan-permasalahan kita. Berkuasalah di mana 
Tuhan menempatkan kita. Jangan lagi hanya menjadi 



penerima mujizat, tetapi jadilah pembuat mujizat. 
Tuhan sudah menanamkan semua “komponen” yang 
kita butuhkan untuk memenuhi rancangan-Nya dalam 
hidup kita. “Komponen-komponen” yang diaktifkan 
ketika kita mengalami kepenuhan Kristus dan 
karenanya menerima urapan untuk berkuasa. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Sejak awal, Tuhan MENCIPTAKAN KITA dengan suatu 
RENCANA, Dia mau kita MEMERINTAH. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang Tuhan rencanakan saat 

Dia menciptakan Anda?  
2. Mengapa Tuhan menciptakan kita untuk 

memerintah? 
3. Bagaimana Anda bisa mulai hidup sebagaimana 

Tuhan merancangkan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau 

menciptakan kamu dengan tujuan yang begitu besar 
dan luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan 
setiap kami. Mampukan setiap kami untuk menerima 

identitas sebagai anak-anak-Mu, agar kami bisa 
berfungsi seperti yang Engkau inginkan. Biarlah melalui 
kehidupan kami, setiap rancangan-Mu boleh tergenapi 



dan kemulian-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 40-42; Kisah Para Rasul 27:1-26 



5 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DIPANGGIL UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 1:15-23 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 1:18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu 
terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah 
yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa 
kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi 
orang-orang kudus, 
 
Seorang ibu membagikan kesaksiannya kepada Bpk. 
Pdt. Obaja. Suatu hari, saat masih dalam suasana 
perayaan Imlek, ia diajak keluarganya makan malam di 
sebuah hotel berbintang. Ternyata di acara tersebut 
juga diundang seseorang yang didaulat menyampaikan 
ramalan untuk tahun baru yang akan dimasuki. 
Peramal tersebut berkata bahwa tahun ini adalah 
tahun babi, dan orang yang bershio babi akan 
menghadapi pelemahan di sektor keuangan. Karena 
shionya babi, ibu ini merasa sangat terintimidasi, 
sehingga beberapa hari ia bermimpi buruk bahwa 
usahanya akan mengalami kebangkrutan.  
 



Namun, kemudian ia sadar bahwa ia tidak boleh 
berlarut-larut dalam ketakutan. Ia percaya bahwa ia 
diciptakan untuk berkuasa, sebab ada Roh Allah yang 
tinggal dalam dirinya. Lalu ia mulai bangkit dan 
mempraktikkan doa profetik untuk membalikkan 
semua ramalan tersebut. Seiring dengan doa-doanya, 
usahanya di bidang trading bukannya mengalami 
peningkatkan, tetapi malah penurunan, dan terus 
menurun. Namun ia terus berdoa profetik, ia tidak mau 
menyerah dengan keadaan. Sampai akhirnya Tuhan 
berkarya secara luar biasa. Biasanya ia untung US$ 200 
dalam trading sebulan, tetapi hanya dalam waktu satu 
minggu ia mendapatkan laba US$ 1,174. Keadaan yang 
tadinya tidak baik, diubahkan menjadi mujizat yang 
luar biasa.  
 
Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah 
memberikan anugerah yang luar biasa saat kita 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, 
kita akan berani bangkit dan bertindak dengan iman 
untuk meraih semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. 
Pemberian yang terbaik sudah dianugerahkan-Nya 
dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus dengan segala 
kepenuhannya. Itu sebabnya, sesungguhnya kita tidak 
akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa 
pun keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, 
dengan kuasa Roh Allah yang dahsyat, kita bisa 
membalikkannya menjadi mujizat besar dalam hidup 



kita. Itu sebabnya, jangan pernah kita menyerah, sebab 
kita dipanggil dan ditetapkan untuk menang dan 
berkuasa.  
 
RENUNGAN 
Sadarilah dahsyatnya PANGGILAN TUHAN bagi setiap 
kita untuk HIDUP BERKUASA. 
 
APLIKASI 
1. Situasi sulit atau tantangan seperti apa yang saat ini 

sedang Anda alami?  
2. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi atau 

tantangan Anda saat ini? 
3. Apa komitmen yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa berkemenangan atas situasi sulit yang sedang 
Anda hadapi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih Tuhan, sebab Engkau menciptakan kami 
untuk menang dan berkuasa. Kami bersyukur untuk 

Roh Kudus yang hidup dan tinggal dalam hidup kami, 
sehingga kami memiliki kuasa untuk menang atas 
segala keadaan kami. Jadikan kami saksi-Mu dan 

terang-Mu bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 43-45; Kisah Para Rasul 27:27-44 



6 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
AKIL BALIG SEPERTI YESUS 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 4:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 4:1Yang dimaksud ialah: selama seorang ahli 
waris belum akil balig, sedikitpun ia tidak berbeda 
dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan 
dari segala sesuatu; 
 
Sebuah kerajaan sedang menantikan kehadiran 
seorang putra mahkota. Tiga kelahiran yang pertama 
adalah anak putri. Itu sebabnya, dalam kehamilan 
keempat sang ratu, mereka sangat mengharapkan 
hadirnya putra mahkota. Ketika tiba waktunya sang 
ratu melahirkan, apa yang kerajaan ini harapkan 
selama ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. 
Seorang bayi laki-laki lahir. Sang raja pun 
mendeklarasikan bayi laki-lakinya sebagai putra 
mahkota yang kelak akan menggantikannya menjadi 
raja. Meski demikian, tentu saja tampuk pemerintahan 
tidak langsung diserahkan kepada putra mahkota yang 
masih bayi. Ia harus dididik dan dilatih dalam 
pendidikan kerajaan, sampai  akil balig dan menjadi 



dewasa, sehingga siap untuk berkuasa serta 
memerintah sebagai raja.  
 
Itulah juga yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita 
secara pribadi, kita diangkat menjadi anak-anak Allah 
yang berhak menerima semua hal yang sudah Tuhan 
sediakan dalam hidup kita. Namun, untuk menerima 
seluruh kepenuhan Allah, kita harus terus bertumbuh, 
selangkah demi selangkah, sampai menjadi dewasa 
rohani. Hanya saat itulah, Tuhan akan mempercayakan 
hal-hal yang semakin besar dalam hidup kita.  
 
Jika Anda ingin dipercayai Tuhan dengan hal-hal yang 
sangat besar, tidak bisa tidak, syaratnya adalah Anda 
harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kanak-kanak 
belum bisa diberi kepercayaan yang besar, hanya yang 
dewasalah yang bisa diberi kepercayaan yang besar. Itu 
sebabnya, sangat penting sekali bagi kita untuk terus 
bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani bisa 
didapat melalui persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. 
Di situlah manusia roh kita diberi makan dalam hadirat 
Tuhan. Demikian juga dengan pembacaan Alkitab, 
melalui pembacaan Alkitab dan mempraktekkannya, 
manusia roh kita terus dilatih, dididik, dan, dipertajam 
untuk mengikuti kehendak serta rencana Tuhan. Kita 
bersyukur, di gereja kita ada Sekolah Orientasi 
Melayani (SOM) untuk mendidik jemaat semakin 



bertumbuh dewasa rohani. Ikutilah SOM ini dan 
teruslah bertumbuh semakin dalam di dalam 
pengenalan kita akan Tuhan, maka hal-hal besar dan 
supernatural akan Tuhan percayakan dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Syarat mendapatkan URAPAN UNTUK BERKUASA 
adalah AKIL BALIG SEPERTI YESUS. 
 
APLIKASI 
1. Sampai dimanakah tingkat kedewasaan rohani 

Anda?  
2. Evaluasilah, kepercayaan apa saja yang sudah Tuhan 

berikan dalam hidup Anda sampai hari ini? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa bertumbuh semakin dewasa rohani dan 
dipercaya Tuhan dengan hal-hal yang besar? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, bimbinglah kami untuk mengikuti 
kehendak serta rencana-MU dalam hidup kami. Kami 
rindu menjadi semakin dewasa rohani dan bertumbuh 

di dalam Engkau, sehingga Engkau berkenan 
mempercayakan hal-hal yang semakin besar dalam 

hidup kami. Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 46-48; Kisah Para Rasul 28 



7 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DIPERCAYA DENGAN URAPAN UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 2:41-52 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan 
bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin 
dikasihi oleh Allah dan manusia. 
 
Randi adalah karyawan yang berprestasi. Tidak hanya 
pintar, ia pun rajin dan tekun. Karena itulah, atasan 
Randi menawarinya kenaikan jabatan. Namun tidak 
serta-merta ia bisa mendapatkan promosi itu. Ia 
diharuskan melalui serangkaian pelatihan dan 
pembinaan untuk mempersiapkan dirinya di posisi 
yang baru nanti. Dalam hatinya, Randi merasa tidak 
sanggup. Namun ia datang kepada Tuhan meminta 
hikmat yang dari pada-Nya, agar ia dapat 
menyelesaikan pelatihan dengan baik dan pada 
akhirnya mampu mengemban tugasnya yang baru 
sebaik mungkin. 
 
Seusai pelatihan, Randi mendapatkan penilaian yang 
bagus dari atasannya, sehingga ia pun langsung 



dinaikkan jabatannya. Beberapa waktu berlalu, dan di 
posisinya yang baru itu, Randi kerap kali menemukan 
masalah-masalah baru yang lebih pelik. Tidaklah heran, 
karena semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula 
tanggung jawab yang harus dipikulnya. Akan tetapi, 
karena ia selalu bergantung kepada Tuhan, hikmat ilahi 
pun selalu turun atasnya, sehingga satu per satu 
persoalan yang terjadi di kantor dapat ia selesaikan 
dengan baik. 
 
Sama seperti Randi, kita adalah manusia yang sangat 
terbatas. Kita membutuhkan kepenuhan Kristus yang 
tidak terbatas dan dipercaya dengan urapan untuk 
berkuasa, agar kita dapat melakukan perkara-perkara 
yang besar. Kita pun perlu menyadari, apabila kita ingin 
dapat dipercaya dalam perkara yang besar, semakin 
besar pulalah hikmat yang kita perlukan, karena 
tanggung jawab yang kita pikul pun semakin besar. 
Oleh sebab itu, kita perlu terus-menerus berdoa, juga 
belajar dan berlatih untuk meningkat dalam hikmat. 
Sehingga kita tidak hanya menjadi raksasa dalam doa, 
tetapi juga raksasa dalam hikmat. Seiring dengan 
kepenuhan Kristus yang semakin mengisi diri kita, 
Tuhan pun akan mengurapi kita dengan urapan untuk 
berkuasa yang lebih lagi. 
 
 
 



RENUNGAN 
Untuk mengalami KEPENUHAN KRISTUS dan 
DIPERCAYA dengan URAPAN UNTUK BERKUASA, 
pertama-tama kita perlu MENINGKAT DALAM 
HIKMAT. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana kita dapat mengalami kepenuhan Kristus 

dan dipercaya dengan urapan untuk berkuasa? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu meningkat 

dalam hikmat? 
3. Sudahkah Anda melakukan bagian Anda untuk 

meningkat dalam hikmat? Tuliskan komitmen Anda!  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu untuk dapat meningkat dalam 
hikmat. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu 

untuk menerima kepenuhan Kristus dan urapan untuk 
berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 49-50; Roma 1 



8 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERTUMBUH DEWASA DALAM KEROHANIAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 5:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 5:12-13 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari 
sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, 
kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari 
penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, 
bukan makanan keras. Sebab barangsiapa masih 
memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang 
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 
 
“Aku mau! Aku mau kuenya!” jerit Lia kecil. Saat itu 
kakaknya, Siska, sedang berulang tahun. Ibu mereka 
pun memberikan potongan pertama kue ulang tahun 
kepada Siska. Lia yang duduk di sebelah Siska langsung 
saja ingin merebutnya. Orang-orang dewasa yang 
melihat adegan tersebut, apalagi melihat ekspresi 
wajah montok Lia yang sedang cemberut tetapi 
menggemaskan, menganggapnya lucu. Namun, seiring 
berjalannya waktu, Lia tidak juga berubah. Saat 
temannya mendapatkan kado boneka beruang lucu, ia 
langsung memintanya. Saat kakaknya dibelikan sepeda, 



ia juga menangis minta dibelikan sepeda. Sifat yang 
sama terus dibawa-bawa Lia sampai ia sudah bekerja. 
Tanpa malu, ketika kakaknya membelikan tas tangan 
untuk sepupu mereka, ia memohon kepada sepupunya 
agar tas itu diberikan untuknya saja. Melihat itu, Siska 
berkata, “Kok kamu dari umur tiga tahun sampai 
sekarang cuma badannya saja yang tambah gede, 
Lia?!”  
 
Ya, bertambah umur itu pasti, tetapi tidak demikian 
dengan bertumbuh dewasa. Hal yang sama berlaku 
untuk manusia rohani kita. Suatu kali, penulis Kitab 
Ibrani menegur jemaat bahwa meskipun mereka sudah 
lama menjadi orang percaya dan seharusnya menjadi 
Kristen dewasa, ternyata mereka masih seperti anak 
kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik 
dan yang jahat. 
 
Menjadi dewasa rohani adalah pilihan. Ketahuilah, 
kuasa tidak akan pernah diberikan untuk anak-anak, 
tetapi bagi mereka yang sudah matang dan dewasa 
rohani. Tinggalkanlah sifat kanak-kanak dan belajar 
bertumbuh dewasa seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus 
yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. 
Bagi Bapa sorgawi, anak yang dewasa adalah anak yang 
melayani dan menghasilkan buah roh yang 
mencerminkan karakter ilahi. Saat kita sudah dewasa 
dalam pandangan Bapa, ketika itulah urapan untuk 



berkuasa akan dicurahkan bagi kita. Hidup yang 
berhasil dan diberkati, berlipat ganda dengan dahsyat, 
dan menjadi berkat besar untuk memperluas Kerajaan 
Allah bukan lagi hanya impian, tetapi kenyataan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Bertambah umur itu pasti, tetapi BERTUMBUH 
DEWASA DALAM KEROHANIAN adalah PILIHAN. 
 
APLIKASI 
1. Secara jujur, sampai di tingkat manakah kerohanian 

Anda?  
2. Dalam hal apa Anda merasa masih anak-anak 

rohani?  
3. Bagaimana cara Anda supaya kerohanian Anda terus 

bertumbuh dewasa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, kami rindu menjadi manusia dewasa 

rohani yang bisa berguna bagi Engkau. Ajar kami Bapa, 
beri hati, mata, dan telinga seorang murid. Arahkan 

kami pada kebenaran dan bukakanlah pengertian pada 
kami melalui setiap peristiwa dan orang-orang yang 

kami temui. Kami sangat rindu menjadi anak-anak-Mu 
yang bisa Kau andalkan dan bisa dipercaya. Terima 

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

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 51-53; Roma 2 

 



9 MARET 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PENENTU LEVEL URAPAN UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 13:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 13:13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini, 
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling 
besar di antaranya ialah kasih. 
 
Condi, atau Condoleezza Rice, lahir pada 14 November 
1954 di Birmingham, Alabama. Ayahnya pendeta di 
Gereja Presbyterian Westminster dan ibunya seorang 
guru musik. Masa kecil Condi diwarnai masa-masa 
sulit. Ia lahir dalam keluarga kulit hitam, yang dimusuhi 
kelompok mayoritas kulit putih. Saat Condi berusia 
delapan tahun, Denise McNair, teman bermainnya 
dengan tiga gadis kecil lainnya mati terbunuh dalam 
pengeboman Gereja mayoritas orang Afrika-Amerika. 
Teror bom itu dimaksudkan untuk mematikan harapan 
kaum muda kulit hitam, mengubur aspirasi mereka, 
dan menciptakan ketakutan massal. Namun mereka 
gagal. Condi justru tumbuh menjadi sosok yang tegar, 
makin dekat Tuhan, dan bertekad menjadi orang yang 



penuh kasih. Di tengah kelompok yang mengajarkan 
kekerasan dibalas dengan kekerasan, kejahatan dibalas 
dengan kejahatan, Condi mendapatkan ajaran dari 
orangtuanya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi 
sesama. Bahkan kalau ada orang baik, ia bertekad akan 
dua kali lebih baik dari orang itu. Pada akhirnya Tuhan 
memberkatinya dengan prestasi yang luar biasa dalam 
pemerintahan Amerika Serikat.  
 
Condoleezza Rice pun menjadi pakar ilmu politik dan 
diplomat Amerika. Ia menjabat sebagai Sekretaris 
Negara Amerika Serikat ke-66 dalam administrasi 
Presiden George W. Bush. Condi adalah Sekretaris 
Negara Afrika-Amerika wanita pertama, dan Sekretaris 
Negara perempuan kedua setelah Madeleine Albright. 
Agustus 2004, majalah Forbes menyebutnya sebagai 
wanita dengan kekuasaan terkuat di dunia. 
 
 
Berbagai hal di sekeliling kita mungkin membuat kita 
tidak nyaman, tetapi jangan sampai kehilangan fokus. 
Tetap cinta Tuhan. Terus belajar mengasihi sesama 
dengan segenap hati. Apa pun yang kita lakukan, 
lakukanlah atas dasar kasih. Bagaimanapun, di mata 
Tuhan, yang terutama adalah kasih. Kasihlah yang 
mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, 
bukan seberapa kuat dan pintarnya kita. Saat kasih 
memenuhi diri kita dan kita dewasa dalam kasih, Tuhan 



sendiri yang akan mempercayakan urapan untuk 
berkuasa atas kita.   
 
RENUNGAN 
LEVEL KASIH yang kita miliki untuk TUHAN dan 
SESAMA menentukan LEVEL URAPAN UNTUK 
BERKUASA yang akan Tuhan percayakan kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah level kasih Anda kepada Tuhan dan 

juga sesama? 
2. Mengapa level kasih kita mempengaruhi level 

urapan untuk berkuasa dar Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan level kasih 

dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih Engkau adalah Allah yang penuh 

kasih. Penuhilah kami dengan kasih-Mu sampai 
meluap-luap, ya Tuhan, agar dengan kasih yang 

melimpah dalam kami, orang lain dapat merasakan 
kasih-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 54-56; Roma 3 



10 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
URAPAN UNTUK MENDATANGKAN KEBANGUNAN 

ROHANI BESAR 

 
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.  
 
Sekitar dua ribu tahun silam, kebangunan rohani besar-
besaran atau pentakosta pertama telah membuat tiga 
ribu jiwa bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. 
Kuasa Roh bekerja dengan begitu dahsyat melalui 
seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Yang 
menjadi pertanyaannya adalah mengapa Petrus bisa 
dipenuhi Roh Kudus dan dipakai sedahsyat itu? Itu 
karena hatinya yang terbeban dan dipenuhi dengan 
belas kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ia rela 
bayar harga, meninggalkan semua kenyamanan, dan 
mempersembahkan seluruh waktu serta hidupnya 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. 
 



Tahun 1904, kebangunan rohani besar-besaran 
kembali terjadi melalui seorang anak Tuhan yang 
bernama Evan Roberts. Sejak remaja, tepatnya di 
usianya yang ketiga belas tahun, ia telah menangkap 
api Tuhan untuk mendoakan Wales. Ia rela bangun 
setiap jam satu sampai jam lima pagi, kemudian 
dilanjutkan jam sembilan sampai jam dua belas tengah 
hari untuk mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang di kota 
Wales. Sebelas tahun kemudian, perjuangan Evan 
membuahkan hasil. Tuhan mulai mengurapi dan 
mempercayakan Evan pelayanan di sebuah gereja. 
Kuasa Roh Kudus bekerja dengan begitu dahsyat. Api 
kebangunan rohani mulai meledak di kota Wales dan 
tidak perlu waktu lama api kebangunan rohani mulai 
menjalar ke bangsa-bangsa lain. 
 
Bagi Yesus, jiwa-jiwa adalah hal terpenting yang harus 
dan terus Dia perjuangkan sepanjang masa. Itu 
sebabnya, jika ada anak-Nya yang sederap dan sehati 
dengan-Nya, yang menangkap pergumulan-Nya untuk 
jiwa-jiwa yang terhilang, dan mau berjuang untuk 
menyelamatkan mereka, tidak mungkin tidak, Tuhan 
pasti akan memberikan urapan untuk berkuasa. Mulai 
hari ini, periksalah hati kita. Sudahkah kita dipenuhi 
dengan hati seperti hati Kristus, yang penuh dengan 
belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Jika hati 
kita telah dipenuhi hati Kristus, bersiap-siaplah untuk 
diurapi dan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar 



biasa. Untuk mendatangkan kebangunan rohani besar 
di Bumi Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, 
seperti Evan Roberts, maupun Petrus. 
 
RENUNGAN 
Melalui URAPAN UNTUK BERKUASA, Tuhan bisa 
MEMAKAI KITA secara luar biasa untuk mendatangkan 
KEBANGUNAN ROHANI BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana caranya agar Anda dapat menerima 

urapan untuk berkuasa? 
2. Sudahkah Anda mengalami kepenuhan Kristus 

dalam hati Anda? 
3. Apa tujuan Tuhan memberikan urapan untuk 

berkuasa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang penuh kuasa, betapa kami sangat 

bersyukur boleh hidup dalam lawatan terdahsyat di 
akhir zaman. Bawa kami untuk sederap dan sehati 

dengan hati-Mu. Penuhi kami dengan hati yang penuh 
belas kasih untuk jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga 
kami boleh menerima pengurapan untuk berkuasa, 

untuk mendatangkan kebangunan rohani besar bagi 
banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 57-59; Roma 4 

 


