


25 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI MENDAPATKAN URAPAN UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:8-12 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:8 Karena iman Abraham taat, ketika ia 
dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan 
diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat 
dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 
 
Hidup Arin tampak sangat sempurna. Ia adalah anak 
orang terkaya di kotanya. Seluruh kebutuhan hidup 
dan keinginannya selalu dipenuhi oleh kedua 
orangtuanya. Selain dibesarkan dalam keluarga dengan 
segala kelimpahan, ia juga mempunyai orangtua serta 
saudara yang sangat mengasihinya. Arin sangat 
bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah-Nya, 
oleh karena itu, ia pun aktif dalam segala kegiatan 
pelayanan yang diadakan gerejanya guna membalas 
cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. 
 
Suatu hari, ada pendeta asing datang ke gereja 
tempatnya beribadah. Tiba-tiba ketika sedang 
melakukan tugas pelayanannya, pendeta itu 



mendatangi Arin dan berkata bahwa Tuhan 
memerintahkannya untuk pergi ke luar negeri karena 
Tuhan akan memakainya di sana. Sontak Arin pun 
kaget. Namun ia teringat akan kisah Abraham, hingga 
akhirnya ia pun memutuskan untuk mentaati kehendak 
Tuhan dan meninggalkan segala kenyamanannya di 
kota kelahirannya. Tahun demi tahun berlalu, ternyata 
di tempatnya yang baru Tuhan memakai Arin secara 
luar biasa, baik dalam pelayanan maupun dalam 
kariernya. 
 
Selain dikenal sebagai bapa orang beriman, Abraham 
juga dikenal sebagai hamba yang taat. Bagaimana 
tidak, ketika diperintahkan Tuhan untuk pindah ke 
negeri yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, ia 
taat melakukannya (Kej. 12). Kalau saja Abraham tidak 
berani melangkah dalam iman, Tuhan pun tidak akan 
berkarya dengan luar biasa dalam kehidupannya. 
Sesungguhnya, Tuhan pun sudah merencanakan hidup 
yang luar biasa bagi setiap kita, tetapi semua itu 
tergantung pada pilihan kita sendiri. Kalau kita mau 
taat seperti Abraham atau Arin, Tuhan akan 
memberikan kita urapan untuk berkuasa, sehingga kita 
dapat melakukan perkara-perkara besar bersama-Nya.  
 
RENUNGAN 
Kunci MENDAPATKAN urapan untuk berkuasa adalah 
KETAATAN. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda taat pada kehendak Allah? Mengapa 

demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa ketaatan bisa membuat 

kita mendapatkan pengurapan untuk berkuasa? 
3. Apakah komitmen Anda untuk dapat hidup dalam 

ketaatan? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami apabila kami masih kurang taat. 

Kami mau belajar lebih lagi untuk hidup dalam 
ketaatan kepada kehendak-Mu, ya Bapa. Karena kami 

tahu, Engkau menghendaki kami taat agar pengurapan 
untuk berkuasa dapat Engkau curahkan dalam hidup 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 94-96; Roma 15:14-33 



26 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENENTU LEVEL URAPAN UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 2:5-13 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 2:8-9 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 
telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, 
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya 
Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepada-Nya nama di atas segala nama, 
 
Bila Tuhan meminta kita menyerahkan satu pot bunga 
kita yang mahal harganya untuk mempercantik gereja, 
mungkin tanpa berpikir panjang kita bisa langsung 
memberikannya. Namun, bagaimana kalau Tuhan 
meminta seluruh isi taman kita? Apakah kita juga 
langsung memberikannya atau kita pikir-pikir dulu? 
Level ketaatan kita ternyata berpengaruh pada level 
urapan untuk berkuasa yang kita terima. Saat Allah 
meminta Yesus untuk mengorbankan nyawa-Nya demi 
keselamatan umat manusia, Yesus memilih taat. 
Meskipun secara manusia Dia sempat gentar, tetapi 
Dia tetap melaksanakan perintah Allah. Sebagai buah 
dari ketaatan-Nya, Allah sangat meninggikan Dia dan 



seluruh alam semesta bertekuk lutut di bawah nama 
Yesus. 
 
Urapan untuk berkuasa juga menjadikan Abraham 
bapa segala bangsa. Urapan yang sama menjadikan Ps. 
E. A. Adeboye menggembalakan gereja terbesar di 
dunia. Urapan itu juga yang membuat GBI Keluarga 
Allah yang digembalakan oleh Bapak Obaja Tanto 
Setiawan dibanjiri lawatan Allah dan mujizat. 
Bagaimana ketiga orang yang luar biasa ini bisa 
memiliki urapan untuk berkuasa dengan level yang luar 
biasa? Jawabannya sama, mereka memiliki level 
ketaatan tingkat tinggi. Abraham taat saat Tuhan 
meminta mempersembahan Ishak, anaknya satu-
satunya. Ps. E. A. Adeboye taat saat Tuhan meminta 
rumahnya. Bapak Obaja Tanto Setiawan taat saat 
Tuhan menyuruhnya menabur benih profetik dengan 
nilai yang sangat besar.    
 
Saat ini, apa rhema yang Tuhan berikan dalam hidup 
kita? Apakah Tuhan meminta kita menambah jadwal 
kehadiran di Pondok Daud? Apakah Tuhan meminta 
kita setia pada perpuluhan? Apakah Tuhan meminta 
kita bersaksi kepada banyak orang tentang kebaikan 
Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan meminta kita 
menaburkan benih profetik? Bila kita menerima 
rhema-rhema itu, maka taatlah. Percayalah, cepat atau 
lambat, kita akan menerima urapan untuk berkuasa 



yang kita nanti-nantikan itu sesuai dengan level 
ketaatan kita terhadap rhema yang Tuhan taruh dalam 
hidup kita. 
 
RENUNGAN 
LEVEL KETAATAN kita pada firman menentukan LEVEL 
URAPAN UNTUK BERKUASA yang Tuhan berikan 
kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda bersedia memberikan sesuatu yang 

paling berharga saat Tuhan memintanya? Mengapa? 
2. Mengapa level ketaataan menentukan level urapan 

yang bisa Anda dapatkan? 
3. Dalam hal apa Tuhan meminta ketaatan Anda hari-

hari ini? Bagaimana Anda bisa mentaatinya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala hal 
terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. 

Kami mohon, mampukan kami untuk memiliki ketaatan 
level tinggi saat Engkau meminta sesuatu yang paling 

berharga dari kami, sehingga kami boleh mendapatkan 
level tertinggi dari urapan untuk berkuasa. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 97-99; Roma 16 



27 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMPERSEMBAHKAN KETAATAN 

 

BACAAN HARI INI 
Kejadian 22:1-19 
 

RHEMA HARI INI 
Kejadian 22:3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah 
Abraham, ia memasang pelana keledainya dan 
memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, 
anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban 
bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat 
yang dikatakan Allah kepadanya. 
 

Nuel yang berusia 7 tahun sangat menyukai mobil-
mobilan. Ia mengoleksi banyak sekali jenis mobil-
mobilan. Namun, ada sebuah mobil-mobilan yang 
cukup mahal yang sangat ingin ia miliki. Ayahnya tidak 
membelikannya dan malah menyuruh Nuel 
menyisihkan sebagian dari uang sakunya. Setelah 
hampir setahun, tabungannya sudah cukup untuk 
membeli mobil-mobilan yang diinginkannya. Ia pun 
bergegas mencari ayahnya dan memintanya 
mengantarkan ke toko mainan. Akan tetapi, ayahnya 
meminta uang tabungannya untuk membayar 
beberapa tagihan di rumahnya. 
 



Awalnya Nuel hendak menolak permintaan ayahnya, 
tetapi ia ingat ayahnya sangat menyayanginya dan ia 
tidak mau mengecewakan hati ayahnya. Nuel pun 
memberikan semua uang simpanannya kepada 
ayahnya. Beberapa bulan kemudian, tepat di hari ulang 
tahunnya, Nuel dikejutkan dengan sebuah kado di atas 
meja belajarnya. Dengan hati-hati ia membukanya. 
Ternyata kotak kado itu berisi dua benda. Yang satu 
adalah mobil-mobilan yang sangat diinginkannya, dan 
yang lain lintasannya. Setelah memandangi kadonya 
sesaat, Nuel berlari mencari ayahnya dan memeluknya 
erat. Abraham juga pernah diperhadapkan pada pilihan 
sulit saat Tuhan meminta Ishak sebagai persembahan 
untuk-Nya. Bagi Abraham, Ishak adalah anak yang 
paling dia sayangi, paling berarti, dan paling berharga 
dalam hidupnya. Namun, saat Allah berfirman, tanpa 
menunda, tanpa bertanya, tanpa berdebat, esok 
harinya pagi-pagi benar ia segera berangkat. Melihat 
ketaatan total Abraham, Tuhan pun memberikan 
urapan untuk berkuasa yang dahsyat dalam hidupnya 
(ay.17-18). 

 

Kita pun bisa mengalami mujizat besar dalam hidup 
ketika kita taat mempersembahkan apa yang paling 
kita sayangi atau yang paling berharga dalam hidup 
kita. Marilah kita belajar taat kepada setiap perintah 
Tuhan. Mengikuti Pondok Daud, mempraktekkan doa 
profetik, menaburkan benih profetik, dan 



memberitakan Injil. Percayalah, Tuhan akan bekerja 
dan menyatakan kuasa-Nya begitu saja dalam hidup 
kita. Jangan biarkan ketidaktaatan menjadi penghalang 
untuk mujizatNya terjadi dalam hidup kita. (LEW) 
 

RENUNGAN 
Hanya ketika KETAATAN DIPERSEMBAHKAN, mujizat 
besar BISA TERJADI. 
 

APLIKASI 
1. Bagaimana respon Anda ketika Tuhan meminta 

Anda untuk taat mempersembahkan sesuatu yang 
Anda sayangi?  

2. Dalam hal apa Anda belajar taat mempersembahkan 
sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? 

3. Apakah komitmen Anda untuk taat kepada Tuhan? 
Sebutkan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah 

memberikan teladan ketaatan kepada kami. Kami mau 
mengikuti Engkau dengan taat memberikan apa pun 

yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Kami 
percaya, ketika kami taat mempersembahkan, mujizat 
besar akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 100-102; 1 Korintus 1 



28 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MASUK DALAM LEVEL DOMINION YANG LEBIH BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 119:105-112 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 
terang bagi jalanku. 
 
Mencari pekerjaan tidaklah mudah bagi Jimmy. Meski 
ia lulus kuliah dengan nilai yang baik, tetapi karena ia 
bukan sarjana dari universitas terbaik di kotanya, 
banyak perusahaan yang menolaknya. Namun ia 
percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan batu 
kepada siapa yang meminta roti, atau ular kepada 
siapa yang meminta ikan. Di saat itulah, ia membaca 
firman tentang menabur. Sesaat Jimmy termenung. 
Kondisinya sangat tidak memungkinkan, tetapi ia ingin 
taat pada apa yang sudah Tuhan rhemakan. Kalau 
semula ia sudah hidup hemat, sekarang ia lebih 
berhemat lagi. Seberapa yang bisa dikumpulkannya, 
itulah yang ditaburkannya.  
 
Firman Tuhan berjanji bahwa siapa yang menabur pasti 
menuai. Namun, tuaian tak datang secepat itu bagi 



Jimmy. Pun ia tidak berharap apa-apa. Hanya saja, 
sejak itu rhema demi rhema mengalir dalam hatinya. 
Roh Kudus memberikannya petunjuk untuk 
mempelajari hal-hal yang sebelumnya tak terpikirkan 
olehnya. Lalu, suatu kali saat ia menjalani wawancara, 
secara “kebetulan” perusahaan tersebut memang 
mencari seseorang yang memiliki keahlian-keahlian 
tambahan yang ia pelajari. Ia pun langsung diberikan 
kepercayaan besar dan mendapatkan gaji serta fasilitas 
yang melampaui harapannya. 
 
Banyak hal dalam hidup ini bisa membuat kita 
terombang-ambing dalam lautan kehidupan. Ke mana 
pun kita melangkah, seolah-olah kita menemui jalan 
buntu dan pintu-pintu yang tertutup. Kegagalan, 
ketidakberdayaan, dan keputusasaan pun menjadi 
makanan sehari-hari kita. Namun, hidup kita tidak 
harus menjadi seperti itu. Ketahuilah, Tuhan sudah 
merancangkan hari depan penuh harapan bagi kita. 
Berhentilah mencari nasihat orang dunia dan jangan 
mengandalkan pemikiran kita sendiri. Berpalinglah 
pada perkataan firman Tuhan dan jangan ragu untuk 
mentaati apa pun yang Tuhan rhemakan. Setiap 
ketaatan kita akan membawa kita selangkah lebih 
dekat lagi dengan kehidupan yang sudah Tuhan 
rancangkan bagi kita. Dia pun akan mengurapi kita 
sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang berkuasa 
di bumi ini. 



RENUNGAN 
Sementara kita MENTAATI FIRMAN TUHAN YANG 
TERTULIS, Tuhan akan membawa kita masuk dalam 
LEVEL DOMINION YANG LEBIH BESAR lagi. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda saat ini sudah taat pada firman Tuhan 

yang tertulis? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu mentaati firman Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda untuk bisa lebih dalam dibawa 

Tuhan dalam level dominion yang besar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. 
Kami ingin terus taat kepada perintah-Mu, ya Bapa, 

kami ingin terus hidup dalam firman-Mu yang tertulis. 
Karena kami yakin, ya Bapa, bahwa firman-Mu itu 
adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan 

kami. Kami rindu, ya Bapa, untuk bisa Kau bawa masuk 
ke dalam level dominion yang lebih besar lagi. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 103-104; 1 Korintus 2 



29 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENANGKAP PETUNJUK ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 4:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan 
lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; 
ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan 
roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan 
pertimbangan dan pikiran hati kita. 
 
Bagaimana jika seorang gembala sidang menantang 
para jemaat untuk mengosongkan rekening dan 
memberikan semua hartanya pada Tuhan? Mungkin 
kita akan merasa was-was, bahkan mulai curiga. 
Namun, E. A. Adeboye berani mentaatinya. Ia sangat 
percaya bahwa tantangan yang disampaikan gembala 
sidangnya adalah firman dari Tuhan. Pada awalnya, 
keputusan Adeboye tampak bodoh dan konyol karena 
ia menjadi tidak mempunyai apa-apa lagi. Namun 
setelah itu, ternyata Tuhan bekerja sangat dahsyat 
dalam hidupnya. Tuhan mengangkatnya sampai ke 
level sangat tinggi. Pastor Adeboye kini adalah 
pemimpin The Redeemed Christian Church of God yang 



merupakan gereja terbesar di dunia. Sampai saat ini, 
gereja yang berpusat di Lagos Nigeria ini telah 
membawa pengaruh kepada 198 negara di dunia. 
Semuanya dimulai dengan ketaatan. 
 
Penulis kitab Ibrani pun menjelaskan pentingnya 
sebuah ketaatan. Ibrani 4:1-13 mengingatkan kita 
untuk tidak berhenti bertekun dalam iman, dalam 
ketaatan, serta terus berusaha untuk memasuki rumah 
sorgawi umat Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh 
Pastor Adeboye. Saat ia mendengar firman yang 
disampaikan, ia segera menangkap firman itu dengan 
antusias. Firman itu tidak lagi sekedar tulisan maupun 
perkataan, tetapi berbicara ke dalam hidupnya. 
Sehingga imannya bangkit dan ia berani melangkah 
sesuai petunjuk Roh Kudus. 

Ya, untuk mendapatkan urapan penuh kuasa, ada satu 
kunci yang sangat penting yaitu ketaatan. Ketaatan itu 
dibuktikan ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. 
Karena itulah kita harus selalu mengarahkan hati dan 
pikiran agar peka menangkap petunjuk dari Roh Kudus 
dalam segala hal kehidupan kita. Pada saat kita bisa 
menangkap semua petunjuk Roh Kudus dan taat pada 
firman Tuhan yang hidup, kita pun akan menerima 
urapan untuk berkuasa dan mengalami mujizat besar. 
 
 
 



RENUNGAN 
Ketika kita MENGARAHKAN HATI dan PIKIRAN kita 
untuk menangkap PETUNJUK ROH KUDUS, firman 
tertulis akan menjadi FIRMAN YANG HIDUP. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap Anda ketika mendengar dan 

membaca firman Tuhan? 
2. Apakah Anda selalu mengamini dan mengambil 

komitmen atas setiap firman yang Anda dapatkan? 
Mengapa? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil saat ini? 
Tuliskan dan lakukan doa profetik atas setiap 
komitmen tersebut!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu 
menuntun dan menjaga serta memelihara kami. Kami 

bersyukur karena kami memiliki Alkitab yang kami 
percaya telah ditulis dan disusun oleh karena kuasa 
firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Ajarkanlah kami 

untuk selalu mampu mengerti dan mentaati firman-
Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi 
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 105-106; 1 Korintus 3 



30 MARET 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

CARA MENDENGAR SUARA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:5-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh 
dan kebenaran." 
 
Seorang anak asyik bermain bola di pinggir sebuah 
kolam. Ayahnya yang sedang memotong rumput 
berada tak jauh darinya. Tiba-tiba si anak terpeleset 
dan tercebur ke dalam kolam. Anak itu menangis dan 
berteriak-teriak ketakutan memanggil ayahnya. Dalam 
kepanikannya, anak itu melihat ayahnya berseru-seru 
dari tepi kolam, tetapi ia tidak bisa mendengar suara 
ayahnya karena tertutup suara ceburan air dari tangan 
dan kakinya yang memukul-mukul air. Anak itu sudah 
hampir pingsan ketakutan ketika ia merasa tangan kuat 
ayahnya meraih tubuhnya. Sang ayah mendekapnya 
dan berkata, "Turunkan kakimu, Nak." Tanpa berpikir, 
anak itu meluruskan kakinya, dan ternyata dasar kolam 
bisa terpijak olehnya. Walaupun air sampai ke bibirnya, 



tetapi tidak sampai membenamnya. Rupanya itulah 
yang tadi diseru-serukan ayahnya. 
 
Sering kali kita pun tidak bisa mendengar suara Tuhan 
karena pikiran kita dipenuhi hal-hal lainnya, sehingga 
kita kehilangan "frekuensi yang sama" dengan Tuhan. 
Padahal, kemampuan mendengar yang baik 
dibutuhkan untuk bisa mentaati apa yang Tuhan 
perkatakan atau firmankan. Baru setelah itu, melalui 
gaya hidup kita yang taat, Tuhan bisa membawa kita 
naik level dan mempercayakan urapan untuk berkuasa 
dalam hidup kita. 
 
Oleh karena itu, aktifkan manusia roh kita. Biarkan 
manusia jasmani kita dikuasai dan dikendalikan oleh 
manusia roh kita, baik dalam berbicara, bernyanyi, 
berdoa, berbahasa roh, dan merenungkan firman 
Tuhan. Perbanyak doa dan puasa. Bertobat dan 
meninggalkan dosa kita. Semua ini akan membuat 
manusia roh kita hari demi hari makin peka dalam 
mendengarkan suara Roh Kudus. Maka secara 
otomatis, kita pun akan mendapat petunjuk-petunjuk 
dari Tuhan. Begitu kita taat menjalankan petunjuk Roh 
Kudus, urapan untuk berkuasa akan bekerja dan 
menghasilkan mujizat-mujizat besar dalam hidup kita. 
(PF) 
 
 



RENUNGAN 
Kalau kita ingin MENDENGAR SUARA TUHAN, kita 
harus ada DALAM DIMENSI ROH, sebab ALLAH ITU 
ADALAH ROH. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa penting bagi Anda untuk bisa mendengar 

suara Tuhan?  
2. Pernahkah Anda mendengar petunjuk Roh Kudus? 

Soal apakah itu? 
3. Bagaimana Anda bisa mempertajam telinga rohani 

Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berikanlah kami hati seorang murid, 

yang selalu rindu untuk mendekat dan mencari hadirat-
Mu. Rindu untuk mendengar petunjuk-petunjuk dari-

Mu. Roh Kudus, penuhi dan kuasailah kami 
sepenuhnya. Beri kami hati yang taat seperti Abraham. 
Agar kami dapat menggenapi rencana-Mu dalam hidup 
kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 107-109; 1 Korintus 4 

 



31 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
FIRMAN ALLAH SEBAGAI PRIORITAS 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 50:4-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 50:4b Setiap pagi Ia mempertajam 
pendengaranku untuk mendengar seperti seorang 
murid. 
 
Pagi-pagi sekali, Pak Markus sudah ke tempat 
pelelangan ikan. Bersama para pembeli lainnya, ia 
menanti-nantikan para nelayan dengan ikan hasil 
tangkapan mereka. Semakin pagi, semakin segar ikan-
ikan yang akan mereka dapatkan. Sebaliknya, semakin 
siang, mereka hanya akan mendapatkan ikan sisa yang 
kesegarannya kurang. Ibarat nelayan, demikian jugalah 
Tuhan kita. Setiap pagi ia akan datang dengan 
membawa ‘ikan-ikan segar’, yaitu rhema firman Tuhan, 
hikmat, dan perkataan ilahi bagi setiap anak-anak-Nya 
yang rindu untuk hidup dalam tuntunan firman Tuhan 
sepanjang hari. Demikianlah Dia mempertajam telinga 
kita untuk mengerti isi hati-Nya.  
 



Raja Daud sangat mengerti hal ini. Baginya, firman 
Tuhan adalah jalan untuk dapat berjumpa dengan 
Tuhan. Oleh karena itu, ia rela bangun pagi-pagi buta, 
mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan 
janji-janji Tuhan (Mzm. 119:148). Tidak heran, jika 
hidupnya sangat diberkati. Kecintaannya kepada 
firman Allah membuat ia selalu mendapatkan hikmat, 
kepekaan, dan tuntunan yang ajaib dari Tuhan. Tidak 
heran juga, jika ia menjadi satu-satunya raja yang 
berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. 
Bahkan Yesus sendiri, seorang Anak Allah Yang Maha 
Tinggi juga bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih 
gelap untuk menghadap Allah Bapa, untuk berdoa dan 
mendengar firman Allah (Mrk. 1:35). Alhasil, Yesus 
menjadi seorang yang dipenuhi kuasa untuk 
mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, dan 
kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. 
 
Hari-hari ini, Tuhan berjanji bahwa Dia akan 
mencurahkan pengurapan untuk berkuasa yang luar 
biasa kepada anak-anak-Nya untuk berkuasa. Oleh 
karena itu, nanti-nantikan Tuhan  dengan tekun, penuh 
harap, dan penuh gairah. Jadikan firman Allah sebagai 
prioritas, taatlah kepada firman-Nya, maka Tuhan akan 
memberikan kepada kita kepekaan untuk mendengar 
petunjuk Roh Kudus, sehingga kita mengalami mujizat 
besar dan dipakai jadi pembawa lawatan besar di akhir 
zaman yang penuh kuasa. 



RENUNGAN 
Jadikan FIRMAN ALLAH sebagai PRIORITAS, maka 
Tuhan akan memberikan kita KEPEKAAN untuk 
MENDENGAR PETUNJUK ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadikan firman Allah sebagai 

prioritas setiap pagi? Apakah yang biasanya 
menghalangi Anda? 

2. Apa faedahnya, jika kita menjadikan firman Allah 
sebagai prioritas setiap pagi? 

3. Apa yang harus Anda lakukan untuk dapat 
mendengar petunjuk Roh Allah setiap hari?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas pengurapan untuk berkuasa 

yang hendak Engkau curahkan atas hidup kami. 
Pertajam pendengaran kami, sehingga telinga kami 

dapat mendengar seperti seorang murid. Beri hati yang 
taat, yang menjadikan firman Allah sebagai prioritas, 
sehingga kami peka untuk mendengar petunjuk Roh 
Kudus atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 110-112; 1 Korintus 5 


