1 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
PENENTU LEVEL URAPAN BERKUASA
BACAAN HARI INI
Lukas 4:1-13
RHEMA HARI INI
Lukas 4:2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya
dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa
dan sesudah waktu itu Ia lapar.
Kita semua pasti sudah familiar dengan benda yang
bernama setrika. Di dalam setrika ada komponen yang
dapat membuatnya panas untuk menyetrika pakaian
supaya halus dan rapi. Meski demikian, sekalipun
setrika itu sudah diciptakan untuk bisa mengeluarkan
panas, apabila setrika tidak disambungkan dengan
aliran arus listrik, teknologi memunculkan panas yang
ada di dalamnya pun tidak dapat berfungsi.
Seperti setrika yang tak dapat berfungsi tanpa listrik.
Demikian pula dengan kita. Ketika kita diciptakan,
sebetulnya Tuhan merancangkan kita sedemikian rupa
sehingga kita bisa menerima dan menyalurkan kuasaNya. Namun untuk mengakses kuasa itu, kita
memerlukan pengurapan yang mengalir ke dalam diri

kita. Pengurapan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita
'terhubung' dengan Sang Pemberi Kuasa, yaitu Allah
sendiri.
Salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan
Allah adalah melalui doa dan puasa. Yesus saja yang
adalah Anak Allah memerlukan doa dan puasa selama
empat puluh hari sebelum menjalankan misi-Nya di
dunia ini, apalagi kita. Saat berdoa dan berpuasa,
sebenarnya kita sedang menenggelamkan kedagingan
kita dan berendam dalam kuasa pengurapan Allah.
Karena kuasa dan otoritas-Nya mengalir ke dalam diri
kita, kapasitas untuk mengerjakan perkara besar pun
meningkat dengan dahsyat (Mat 17:19-21). Itu
sebabnya, Yesus dapat menang dari pencobaanpencobaan Iblis dengan penuh otoritas. Perhatikanlah
bagaimana kehidupan doa dan puasa kita, ambil
waktu-waktu khusus untuk mematikan kedagingan kita
dan berendam dalam firman-Nya, maka urapan untuk
berkuasa akan mengalir dalam diri kita. Saat itulah,
kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan akan
kita peroleh dalam hidup kita.
RENUNGAN
LEVEL DOA PUASA kita MENENTUKAN pertumbuhan
LEVEL URAPAN BERKUASA yang Tuhan berikan.

APLIKASI
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan meminta kita untuk
berdoa dan berpuasa?
2. Bagaimana level doa dan puasa yang kita lakukan
dapat mempengaruhi level kuasa yang akan kita
dapatkan?
3. Komitmen apa yang dapat Anda ambil dan lakukan
untuk mengalami pertumbuhan level urapan untuk
berkuasa? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk masuk
dalam doa dan puasa. Karena kami tahu ada kuasa
pengurapan Allah yang besar yang bekerja melalui doa
dan puasa. Sehingga kami pun dapat Engkau pakai
melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan
nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 113-115; 1 Korintus 6
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MENINGKATKAN LEVEL DOA PUASA
BACAAN HARI INI
1 Raja-Raja 19:1-8
RHEMA HARI INI
1 Raja-Raja 19:8 Maka bangunlah ia, lalu makan dan
minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan
empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai
ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Seorang gembala sebuah gereja mengalami masalah
yang cukup serius dalam pelayanannya. Keuangan
gereja mulai kritis, kesalahpahaman di antara para
pelayan semakin meruncing, bahkan beberapa jemaat
mulai pindah ke gereja lain. Di tengah
keputusasaannya, Tuhan mengingatkannya tentang
doa puasa yang selama ini ia jalani. Ternyata, selama
ini ia kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan doa
puasa. Singkat cerita, akhirnya gembala ini mengambil
komitmen
untuk
meningkatkan
waktu
dan
kesungguhannya dalam berdoa puasa. Akhirnya, Tuhan
mulai
memulihkan
pelayanannya.
Bahkan,
pelayanannya sekarang jauh lebih luar biasa
dibandingkan sebelumnya.

Dalam pelayanannya, Nabi Elia juga pernah mengalami
keputusasaan sampai-sampai ia berdoa minta mati saja
(1 Raj. 19:4). Namun, setelah menjalani puasa selama
empat puluh hari empat puluh malam lamanya,
akhirnya Elia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan
dan ia kembali menjalankan apa yang difirmankan-Nya,
bahkan melakukan perkara-perkara yang lebih besar
dari sebelumnya.
Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita memiliki
urapan untuk berkuasa. Namun, apakah kita sudah
menyadari sejauh apa urapan itu bekerja dalam hidup
kita? Apakah saat ini kita masih belum bisa
menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan,
keluarga, bahkan pelayanan kita? Apakah saat kita
diminta untuk mendoakan orang lain yang sedang sakit
atau berbeban berat, tidak terjadi apa pun pada orang
tersebut, padahal kalau kita mendoakan masalah kita,
selalu bisa selesai? Coba cek kehidupan doa puasa kita.
Bagaimana kita menjalani doa puasa kita selama ini.
Apakah masih sering bolong-bolong atau hanya
sekedar rutinitas karena ada jadwal dari gereja? Bila
hal itu benar adanya, segera minta ampun pada Tuhan
dan ambil komitmen untuk lebih lagi meningkatkan
level doa puasa kita. Percayalah, saat level kedalaman
doa puasa kita semakin meningkat, maka itu akan

menarik urapan berkuasa yang lebih dahsyat terjadi
dalam hidup kita.
RENUNGAN
TINGKATKAN level doa puasa kita, KEDALAMAN dan
KOMITMEN kita dalam DOA PUASA akan MENARIK
level urapan berkuasa YANG LEBIH DAHSYAT.
APLIKASI
1. Apakah Anda rindu level urapan berkuasa yang Anda
miliki saat ini meningkat?
2. Bagaimana kedalaman dan komitmen Anda selama
ini dalam doa puasa?
3. Apa komitmen Anda saat mengetahui bahwa level
doa puasalah yang meningkatkan urapan berkuasa
yang Anda miliki?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih untuk urapan berkuasa
yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami
mau berkomitmen meningkatkan level doa puasa kami,
supaya level urapan berkuasa yang kami miliki
meningkat dengan dahsyat bagi hormat dan kemuliaan
nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 116-118; 1 Korintus 7:1-19
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
DOA PUASA MEMBAWA OTORITAS ILAHI
BACAAN HARI INI
Keluaran 34:1-35
RHEMA HARI INI
Keluaran 34:28 Dan Musa ada di sana bersama-sama
dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam
lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air,
Bapak William dikenal di masyarakat sebagai seorang
yang baik dan sukses. Karena kewibawaannya, sudah
hampir sepuluh tahun ia dipercaya menjadi ketua RT di
kampungnya. Tidak hanya berbuah harum di
masyarakat, di gereja pun ia aktif pelayanan, bahkan
sudah lama menjadi seorang KKS. Keluarganya
harmonis dan anak-anaknya berprestasi besar. Di balik
cerita suksesnya, tidak banyak yang tahu bahwa Bapak
William ternyata memiliki kedisiplinan yang tinggi
dalam bersekutu dengan Tuhan. Saban hari sebelum
matahari terbit, ia selalu mendahulukan waktunya
untuk bersaat teduh. Ia juga rajin ikut Pondok Daud
dan berpuasa pada hari-hari tertentu.

Sama seperti Musa yang berpuasa empat puluh hari
empat puluh malam, dan bisa tidak merasakan lapar
dan haus karena tinggal hidup dalam hadirat Tuhan,
itulah juga yang dirasakan Bapak William. Kehidupan
rohaninya yang bertumbuh, yang dibangun dari
kesukaan dan kerinduannya akan hadirat Tuhan, itulah
yang membuat Bapak William memiliki wibawa dalam
keluarga dan masyarakat, bahkan membawanya
kepada kesuksesan.
Maukah Anda menerima otoritas ilahi seperti Bapak
William? Rahasianya sederhana, yaitu doa puasa. Ya,
level doa puasa menentukan level otoritas. Dengan
demikian, disiplin doa puasa menentukan level urapan
berkuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita
bertekun dalam doa puasa, Tuhan akan melihat
ketekunan kita dan akan mempercayakan otoritas
urapan berkuasa yang lebih besar dalam hidup kita.
Pada saat kita menerima otoritas yang lebih tinggi,
maka dampak yang dihasilkan oleh doa kita akan
berubah drastis. Ketika kita menerima otoritas urapan
berkuasa yang lebih tinggi, maka akses yang tadinya
tertutup bagi kita seketika menjadi terbuka,
kesempatan yang tadinya tidak ada akan dibuat
menjadi ada. Kita pun memiliki otoritas untuk
membuka semua pintu yang selama ini tertutup.

RENUNGAN
DOA PUASA menentukan
menentukan OTORITAS.

KUASA;

dan

kuasa

APLIKASI
1. Apakah Anda rutin melakukan doa puasa?
2. Mengapa Anda perlu berdoa puasa?
3. Bagaimana Anda bisa menjadikan doa puasa sebagai
disiplin dalam kehidupan rohani Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, saat ini kami memohon urapan-Mu
supaya kami selalu memiliki kerinduan untuk tinggal
dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati
dan diri kami, sehingga kami bisa mematikan segala
keinginan daging kami. Kami ingin hidup dengan kuasa
Roh-Mu dan biarlah kuasa Roh-Mu bekerja atas kami,
supaya kami terus menyala-nyala mewartakan karya
keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 119:1-88; 1 Korintus 7:20-40
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
DOA PUASA YANG MENDATANGKAN KUASA URAPAN
ALLAH
BACAAN HARI INI
Yesaya 58:1-14
RHEMA HARI INI
Yesaya 58:4 Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil
berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju
dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa
seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di
tempat tinggi.
Di dunia kekristenan, hampir tidak ada yang tidak
pernah mendengar nama David Yonggi Cho. Gereja
yang dipimpinnya di Korea pernah menjadi gereja
terbesar dengan 800.000 jemaat. Namun, di balik
semua kemegahan itu, ada peperangan rohani yang
besar. Yonggi Cho memulai pelayanannya dengan
mendirikan sebuah tenda. Saat itu, tidak ada seorang
pun yang mau datang beribadah, kuasa gelap begitu
kuat berkuasa di daerah tersebut. Selama berbulanbulan, Yonggi Cho berdoa puasa, ia menjaga kekudusan
hidupnya dan meminta pengurapan Tuhan. Suatu hari,
ia mendengar tentang seorang wanita yang terbaring

lumpuh selama tujuh tahun. Lalu ia mendatangi dan
mendoakan wanita tersebut. Setelah berdoa dan
melakukan peperangan rohani selama beberapa
waktu, mujizat pun terjadi. Wanita tersebut perlahan
bisa berjalan kembali! Keajaiban inilah yang
menyibakkan kegelapan yang meliputi kota tempat
gereja Yonggi Cho berdiri. Orang-orang mulai melihat
sinar pengharapan dan berduyun-duyun datang
mencari Tuhan.
Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup adalah
peperangan rohani. Tanpa kekudusan dan penyucian,
tanpa membayar harga mahal, tanpa kehidupan doa
yang sungguh-sungguh, kita tidak mungkin bisa
memenangkan peperangan rohani yang terus
berlangsung di seputar kita. Setiap ketidakkudusan
yang kita toleransikan ibarat sebuah celah yang
terbuka bagi serangan musuh kita. Sebaliknya,
kekudusan kita membuka akses bagi pengurapan kuasa
Allah. Sebab Allah adalah kudus dan ketika kita
menjaga kekudusan, kita hidup dalam frekuensi yang
sama dengan-Nya.
Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga
hati dan pikiran kita untuk tidak tercemari dengan
keduniawian. Benar, tidak cukup hanya berdoa puasa
yang dipraktikkan secara jasmaniah saja. Tuhan ingin
kita membereskan hati dan berbuat kebaikan bagi

orang lain. Hanya dengan puasa seperti itulah, Tuhan
akan berkenan dan mencurahkan urapan untuk
berkuasa atas hidup kita. Dia akan bertakhta dalam
hidup kita dan membawa kita semakin naik level dari
waktu ke waktu.
RENUNGAN
Kunci doa puasa yang MENDATANGKAN KUASA
URAPAN ALLAH adalah KEKUDUSAN.
APLIKASI
1. Bagaimanakah Anda menjalankan doa puasa Anda
selama ini?
2. Mengapa kekudusan dapat mendatangkan kuasa
urapan Allah dalam hidup Anda?
3. Bagaimana Anda dapat menjaga kekudusan lebih
lagi di hadapan Allah?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah
memilih kami menjadi umat-Mu yang kudus. Kami mau
menjaga kekudusan hati, pikiran, dan perbuatan kami
lebih lagi, ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi umat-Mu
yang berkemenangan dan membawa banyak jiwa
kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 119:89-176; 1 Korintus 8
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
DOA PUASA DALAM ROH
BACAAN HARI INI
Yohanes 4:19-24
RHEMA HARI INI
Yohanes 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa
menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh
dan kebenaran."
Mengadakan acara KKR merupakan tantangan yang
tidak kecil. Terutama ketika KKR tersebut diadakan di
lapangan terbuka dan di hari-hari hujan intens terjadi.
Hati Vira pun ketar-ketir ketika ia dan teman-temannya
ditunjuk sebagai panitia. Namun, kerinduannya melihat
jiwa-jiwa dilawat Tuhan membuat Vira mengambil
keputusan untuk mengajak teman-temannya berdoa
puasa dengan sungguh-sungguh. Mereka meminta
hujan tidak turun selama acara berlangsung, sehingga
banyak jiwa boleh datang dan menerima lawatan
Tuhan dan acara dapat berjalan dengan baik. Selama
doa puasa, Vira dan teman-temannya tidak hanya
meninggalkan aktifitas makan maupun minum, tetapi
mereka juga tidak berkumpul dengan teman serta tidak

nonton televisi. Selama tiga hari, mereka memilih
untuk menyendiri, mencari wajah Tuhan.
Hari KKR pun tiba. Kuasa Allah benar-benar dinyatakan.
Langit mendung sepanjang hari itu, tetapi hujan tidak
turun sama sekali. Lapangan penuh dengan jiwa-jiwa.
Acara berlangsung dengan sangat meriah, penuh
dengan hadirat Tuhan, dan banyak jiwa dilawat secara
luar biasa. Setelah acara selesai, panitia mulai
membereskan semua peralatan. Tepat ketika perkakas
terakhir dimasukan ke dalam mobil, hujan mendadak
turun dengan sangat deras.
Saat kita berdoa puasa, kita perlu memahami bahwa
kita tidak melakukannya untuk memuaskan keinginan
hati kita. Justru, kita perlu menekan kedagingan kita,
agar kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita pada
keinginan Roh. Hal itu juga berarti mengalihkan
aktifitas jasmani kita kepada aktifitas rohani. Sebab,
apa yang mengisi pikiran kita akan mempengaruhi hati
kita. Ketika keinginan hati kita diubahkan seturut
pikiran dan perasaan Kristus, saat Tuhan berkenan atas
isi hati kita, urapan dan kuasa Tuhan pun akan turun
atas kita. Dia akan mengurapi kita dengan urapan
untuk berkuasa, sehingga melalui kita, Dia dapat
melakukan perkara-perkara besar dan memenangkan
banyak jiwa.

RENUNGAN
Doa puasa yang benar adalah DOA PUASA DALAM
ROH, yang dilakukan dengan HATI dan PIKIRAN yang
TERFOKUS PADA TUHAN.
APLIKASI
1. Bagaimanakah doa puasa yang benar menurut
Alkitab?
2. Apa maksudnya doa puasa dalam roh?
3. Bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita bisa
sungguh-sungguh terfokus pada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih atas urapan untuk berkuasa yang
Engkau curahkan atas kami. Ajar kami untuk memiliki
fokus yang benar saat berdoa dan berpuasa, agar
kemenangan, terobosan, serta urapan untuk berkuasa
boleh sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami.
Sehingga melalui kami, banyak jiwa boleh diberkati
dan dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 120-122; 1 Korintus 9
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MENINGKATKAN DISIPLIN DOA PUASA
BACAAN HARI INI
1 Timotius 4: 7-16
RHEMA HARI INI
1 Timotius 4:8 Latihan badani terbatas gunanya, tetapi
ibadah itu berguna dalam segala hal, karena
mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk
hidup yang akan datang.
Tono duduk di kelas 12 di SMK jurusan tata boga. Lahir
dalam keluarga sangat sederhana, ia ingin suatu saat
bisa membantu kedua orangtua dan adik-adiknya. Tiap
hari Tono bangun kala hari masih gelap. Ia pergi
menimba air untuk keperluan rumahnya dari sumur
yang jaraknya lumayan jauh. Ia juga membantu
pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat. Hal ini Tono
lakukan sejak ia masih duduk di bangku SMP. Tak heran
tubuhnya tegap, kuat, dan berotot. Saat memasuki
semester terakhir, sekolahnya membuka kesempatan
bagi murid-murid yang memenuhi persyaratan untuk
bekerja di Jepang. Selain berprestasi, syarat yang
diharuskan adalah memiliki tubuh yang sehat dan

stamina yang prima. Banyak yang lolos dalam tes
prestasi, tetapi hanya sedikit yang bisa melalui tes
kesehatan. Saat berhasil terpilih, Tono pun sangat
gembira. Cita-citanya untuk menjadikan hidup
keluarganya lebih baik sudah di depan mata!
Tubuh yang terlatih memang sehatnya beda, bugarnya
beda, staminanya pun berbeda dengan tubuh yang
tidak pernah dilatih. Demikian pula manusia rohani kita
perlu dilatih untuk disiplin dalam berdoa,
merenungkan firman, menyembah Tuhan, dan
mengucap syukur. Yang tak kalah penting, kita perlu
berlatih mendisiplinkan diri untuk doa puasa. Sebab
doa puasa mendatangkan pengurapan untuk berkuasa
dan otoritas ilahi. Dengan perkataan yang diurapi, kita
mampu menyembuhkan sakit-penyakit, mengusir roh
jahat, dan bersaksi untuk menuntun orang-orang yang
belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan berapa
banyak jiwa yang bisa kita menangkan.
Ya, latihan jasmani memang perlu, tetapi jauh lebih
penting untuk melatih kerohanian kita. Ambil
komitmen dan singkirkan semua alasan untuk tidak
berlatih. Mulai disiplinkan diri dengan memandang visi
yang akan kita capai. Manusia rohani yang terlatih baik
sudah pasti bermanfaat untuk hidup yang akan datang
dan mendatangkan pengurapan untuk berkuasa dalam
hidup kita yang sekarang. (PF)

RENUNGAN
Untuk menerima URAPAN UNTUK BERKUASA, kita
perlu MELATIH DIRI untuk meningkatkan DISIPLIN DOA
PUASA.
APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda melatih manusia rohani Anda?
2. Mengapa Anda perlu meningkatkan disiplin doa
puasa Anda?
3. Buatlah rencana untuk lebih mendisiplinkan diri
Anda, dalam hal apa dan bagaimana Anda
melakukannya?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami meminta kekuatan dari-Mu untuk
melatih dan mendisplinkan manusia rohani kami. Roh
memang penurut, tapi daging kami lemah. Kami sadar
tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tak kan
mampu. Tolong kami untuk menyalibkan kedagingan
kami, biarlah roh-Mu yang berkuasa sepenuhnya atas
diri dan hidup kami. Supaya kami layak menerima
urapan untuk berkuasa dan menegakkan kerajaan-Mu
di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 123-125; 1 Korintus 10:1-18
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MASUK LEVEL DISIPLIN ROHANI YANG LEBIH TNGGI
BACAAN HARI INI
Ibrani 5:11-14
RHEMA HARI INI
Ibrani 5:12 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.
Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin
mencapai suatu titik tertentu. Seorang atlet tidak akan
menjadi juara jika dia malas berlatih. Seorang dokter
tidak mungkin menjadi dokter spesialis jika dia tidak
mau belajar dengan tekun. Seorang anak tidak akan
naik kelas jika dia malas belajar. Seorang pegawai tidak
akan mendapatkan promosi jabatan jika dia hanya
bekerja asal-asalan dan tidak disiplin. Ya, diperlukan
kesabaran, ketekunan, dan tentu saja kedisiplinan yang
tinggi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.
Dalam hal rohani pun demikian. Jika kita ingin hidup
dalam kuasa dan pengurapan Tuhan, kita harus sering

melakukan latihan rohani. Di sini kita dituntut untuk
giat melatih manusia rohani kita dengan berbagai
latihan yang akan mendewasakan kita. Kita harus rutin
melakukan doa, pujian penyembahan, membaca
Alkitab, bahkan berpuasa. Jika kita sungguh-sungguh
melatih kehidupan rohani kita, kita akan dibawa masuk
ke dalam level disiplin rohani yang lebih tinggi. Seperti
contohnya tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Ia
berdoa tiga kali sehari (Dan. 6:11) dan bahkan
berpuasa, sehingga ia menjadi orang kepercayaan raja
dan sering diluputkan dari rancangan-rancangan jahat
manusia kala itu.
Untuk menjadi seperti Daniel, dibutuhkan komitmen
dan disiplin rohani yang tinggi. Tidak mungkin kita akan
memiliki kuasa, jika kita tidak mau berlatih. Oleh
karena itu, pastikan bahwa dari tahun ke tahun, latihan
rohani kita membawa kita masuk dalam level disiplin
rohani yang lebih tinggi lagi, semakin serupa dengan
Yesus, Guru dan teladan kita. Hanya dengan cara
seperti inilah, maka impartasi kuasa Yesus akan
mengalir juga dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu,
kuasa mujizat Tuhan akan semakin nyata
bermanifestasi dalam hidup kita. Karena itu, jangan
hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tetapi
tingkatkan jam-jam doa kita, bahkan doa yang disertai
puasa. Percayalah, dengan doa puasa yang kita lakukan
terus-menerus, Tuhan akan memberikan urapan

berkuasa bagi setiap kita atas permasalahan, sakitpenyakit, maupun pergumulan hidup kita. (LEW)
RENUNGAN
Pastikan bahwa DARI TAHUN KE TAHUN, latihan
rohani kita membawa kita masuk dalam LEVEL
DISIPLIN ROHANI YANG LEBIH TINGGI lagi.
APLIKASI
1. Apakah kita sudah melatih kehidupan rohani kita
secara rutin? Jika sudah atau belum, mengapa?
2. Adakah penghalang bagi Anda untuk hidup dalam
disiplin rohani yang tinggi? Sebutkan!
3. Apa saja yang akan Anda lakukan untuk melatih
kehidupan rohani Anda agar masuk dalam level
disiplin rohani yang lebih tinggi?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk setiap waktu yang masih
Engkau berikan dari tahun ke tahun ini. Kami rindu
hidup kami terus mengalami peningkatan dalam
disiplin rohani yang lebih tinggi lagi. Kami mau
sungguh-sungguh melatih kehidupan rohani kami,
sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh
kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 126-128; 1 Korintus 10:19-33

