22 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KUASA KEBANGKITAN YESUS
BACAAN HARI INI
Matius 27:45-54
RHEMA HARI INI
Matius 27:53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka
pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan
menampakkan diri kepada banyak orang.
Malam itu Iwan merasa tak berdaya lagi. Sudah
beberapa bulan terakhir ini bisnisnya sepi dan bahkan
tak jarang merugi. Ia mulai berpikir bahwa janganjangan apa yang dikerjakannya selama ini bukan yang
Tuhan kehendaki. Pikirannya mulai menjadi liar. Ia
sudah hampir kehilangan akal sehatnya. Segala cara
sudah ia coba lakukan, tetapi tak ada satu pun yang
membuahkan hasil. Ditambah sebentar lagi masa
kontrak tokonya habis dan ia dihadapkan pada
keputusan untuk memperpanjang atau tidak. Namun,
untuk memperpanjang pun ia tidak punya cukup biaya.
Di tengah keputusasaannya, ia baru teringat bahwa
hari itu ada ibadah Paskah di gereja. Ia pun segera
bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Bukanlah kebetulan

ketika kotbah yang disampaikan adalah mengenai
kebangkitan Yesus. Iwan pun disadarkan, kemudian ia
memutuskan
untuk
kembali
menumbuhkan
pengharapannya kepada Yesus, karena ia tahu bahwa
hanya Tuhanlah yang sanggup membangkitkan
keadaannya.
Setiap dari kita pasti menghadapi masalah dan
pergumulan. Bahkan tidak sedikit yang sedang berada
di ambang keputusasaan. Akan tetapi, di momen
paskah ini, hendaknya kita kembali mengingat bahwa
Allah yang kita sembah adalah Allah Mahabesar yang
sangat mengasihi kita. Dia rela memberikan anak
tunggal-Nya untuk mati dan kemudian bangkit bagi kita
semua, agar setiap dari kita pun dapat mengalami
kebangkitan dari segala “kematian” dalam hidup kita.
Percayalah bahwa segala macam kutuk, baik itu kutuk
kegagalan, kutuk keturunan, maupun kutuk sakitpenyakit, sudah dipatahkan di atas kayu salib-Nya.
Kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan-Nya
atas segala kematian dalam hidup manusia. Inilah yang
menjadi bagian kita, supaya kita percaya dan
menerima kuasa kebangkitan-Nya. Sehingga apa pun
sakit yang kita tanggung, kita boleh memperoleh
mujizat kesembuhan besar.

RENUNGAN
KUASA
KEBANGKITAN
YESUS
sanggup
MEMBANGKITKAN segala sesuatu YANG MATI DALAM
HIDUP kita.
APLIKASI
1. Sakit-penyakit apakah yang Anda tanggung dan
membuat Anda merasa berputus asa saat ini?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu kita
mengalami kebangkitan-Nya?
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk dapat
bangkit bersama Yesus?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu
salib bagi kami semua. Kami sangat bersyukur karena
Engkau telah mati dan bangkit dari kematian. Sehingga
oleh kebangkitan-Mu, kami pun boleh turut mengalami
kebangkitan dari segala macam kematian, termasuk
sakit-penyakit dalam hidup kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 16-18; 2 Korintus 6

23 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KEBANGKITAN DARI PERSEKUTUAN DALAM
PENDERITAAN-NYA
BACAAN HARI INI
Filipi 3:1-16
RHEMA HARI INI
Filipi 3:10-11 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan
Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya beroleh
kebangkitan dari antara orang mati.
Dalam kesaksiannya, Jim Caviezel, pemeran “The
Passion of Crist” tidak mengira bahwa selama
pembuatan film, ia akan mengalami jalan salib
mengerikan yang pernah dialami Yesus 2.000 tahun
yang lalu. Dari tertimpa kayu salib, bahu yang terlepas,
terkena cambukan, hipotermia, sampai hampir mati
tersambar petir saat syuting adegan penyaliban di atas
gunung. Semua itu membuat mata roh Jim Caviesel
benar-benar
dicelikkan.
Pewahyuan
tentang
penderitaan Yesus di kayu salib membuatnya
memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya,

dan dalamnya arti setiap luka, pengorbanan, dan kasih
Kristus terhadap dirinya.
Jika kita tidak alami sendiri persekutuan dalam
penderitaan-Nya, kita tidak akan bisa menyelami
kedalaman hati Bapa dan arti pengorbanan Putra-Nya.
Jadi, bersyukurlah jika saat ini kita diizinkan mengalami
penderitaan, bahkan kematian dalam aspek-aspek
hidup kita, termasuk kesehatan kita. Itu berarti
kesempatan bagi kita mengenal dan memperoleh
kuasa kebangkitan-Nya, sehingga kemuliaan Allah
dapat dinyatakan melalui hidup kita. Ya, adalah baik
bila tidur rohani kita sedikit terusik. Agar kita bisa
bangkit dari ranjang kelemahan dan ketidakmampuan
kita untuk mengerti kedalaman makna pengorbanan
dan kasih-Nya yang begitu ajaib dan penuh kuasa.
Tidak heran jika Paulus menyatakan kerinduannya
sedemikian rupa dalam Filipi 3:10-11.
Inilah yang Tuhan mau, dan gereja mau, yaitu supaya
pada akhirnya semua jemaat sungguh-sungguh beroleh
kebangkitan. Untuk itu, bukalah hati, biarkan
persekutuan dalam penderitaan dengan-Nya membuat
kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,
yang melahirkan kuasa kebangkitan dan pemulihan
yang ajaib dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga
tidak hanya dari kata orang saja kita mendengar
tentang Dia, tetapi kita sendiri boleh mengalami kuasa-

Nya. Khususnya kuasa kesembuhan sebagai rhema
gereja kita bulan ini, sehingga mujizat kesembuhan
besar sungguh diperoleh setiap jemaat.
RENUNGAN
YANG TUHAN MAU dan gereja Tuhan mau adalah
supaya pada akhirnya SEMUA JEMAAT sungguhsungguh BEROLEH KEBANGKITAN!
APLIKASI
1. Apa yang Tuhan mau dan gereja Tuhan mau atas
semua anak-anak-Nya?
2. Apa hubungannya kuasa kebangkitan Tuhan dengan
kematian dalam aspek-aspek hidup Anda?
3. Apa yang harus dilakukan agar Anda sungguhsungguh beroleh kuasa kebangkitan-Nya?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa Yang Mahakuasa, Kami sangat bersyukur atas
pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh
kebangkitan dalam segala aspek kehidupan kami.
Mampukan kami menangkap rhema firman-Mu,
sehingga kami sungguh-sungguh beroleh kebangkitan,
khususnya mujizat kesembuhan besar yang menjadi
rhema di gereja kami bulan ini. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 19-21; 2 Korintus 7

24 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
BEROPERASI DALAM DIMENSI SUPRANATURAL
BACAAN HARI INI
Kisah Para Rasul 19:1-12
RHEMA HARI INI
Kisah Para Rasul 19:11-12 Oleh Paulus Allah
mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan
orang membawa saputangan atau kain yang pernah
dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orangorang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan
keluarlah roh-roh jahat.
Haus akan kekuasaan, Vortigern bersekutu dengan
penyihir jahat untuk menggulingkan kakaknya, Raja
Uther, dari singgasana. Sebelum ajal menjemputnya,
Raja Uther masih sempat menyeludupkan putranya
yang masih kecil, Arthur, ke atas perahu. Singkat cerita,
Arthur tumbuh dewasa tanpa mengetahui bahwa ia
adalah seorang pangeran. Sampai suatu waktu, ia
dibawa untuk mencabut pedang Excalibur. Konon,
satu-satunya pedang yang mampu mengalahkan
Vortigern ini ditinggalkan oleh Raja Uther di dalam
dimensi supranatural. Hanya keturunannya yang
mampu mencabut pedang tersebut. Awalnya Arthur

menolak, tetapi ia tetap mencoba dan berhasil.
Akhirnya ia mengenal siapa dirinya dan siapa ayahnya
yang sesungguhnya. Hal itu membangkitkannya dan ia
pun menghancurkan Vortigern dan sekutunya. Inilah
cerita dari film “King Arthur: Legend of the Sword”.
Sebagai anak Raja di atas segala raja, sesungguhnya
kita juga hidup dalam dimensi supranatural. Namun,
sering kali yang terjadi kita tidak bisa beroperasi di
dalamnya. Hal ini disebabkan karena kita belum
mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Sepanjang
pelayanannya, Rasul Paulus pun tidak pernah
mengenal Yesus secara langsung. Namun ia terus
berjuang untuk mengenal-Nya dan kuasa kebangkitanNya yang semakin hari semakin dalam. Level
pengenalan yang dalam tersebut membuatnya dipakai
Tuhan untuk beroperasi dalam dimensi supranatural,
sehingga Tuhan memakainya dalam mujizat
kesembuhan besar. Hanya dengan saputangannya saja,
orang-orang sakit disembuhkan.
Bila Anda rindu dipakai Tuhan luar biasa dalam dimensi
supranatural, segera ambil komitmen untuk mulai
belajar mengenal-Nya dan kuasa kebangkitan-Nya.
Pengenalan itu akan muncul saat kita semakin
meningkatkan level saat teduh pribadi kita, level doa
profetik kita, level doa puasa kita, level kehadiran kita
di Pondok Daud maupun di komsel. Percayalah, saat

pengenalan kita semakin dalam, kita pasti dipakai
dalam dimensi supranatural untuk mengadakan
mujizat kesembuhan besar.
RENUNGAN
Semakin kita MENGENAL YESUS lebih dalam, semakin
dalam pula kita bisa BEROPERASI DALAM DIMENSI
SUPRANATURAL.
APLIKASI
1. Apakah Anda menyadari bahwa Anda hidup dalam
dimensi supranatural?
2. Apakah Anda sudah beroperasi di dalam dimensi
tersebut?
3. Apa komitmen Anda supaya bisa dipakai dalam
dimensi supranatural?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih sudah membawa kami
hidup dalam dimensi supranatural. Mampukan kami
untuk mengenal-Mu semakin hari semakin dalam,
supaya kami bisa beroperasi dalam dimensi tersebut.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 22-24; 2 Korintus 8

25 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
SUPAYA KITA MENGENAL TUHAN DAN KUASA-NYA
BACAAN HARI INI
Bilangan 24:15-17
RHEMA HARI INI
Bilangan 24:15-16 Lalu diucapkannyalah sanjaknya,
katanya: "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang
yang terbuka matanya; tutur kata orang yang
mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan
akan Yang Mahatinggi, yang melihat penglihatan dari
Yang Mahakuasa, sambil rebah, namun dengan mata
tersingkap.
Selama berminggu-minggu, Susie yang berumur
delapan
tahun
menanti-nantikan
perjalanan
memancing bersama ayahnya. Namun ketika hari itu
tiba, hujan deras turun. Susie mondar-mandir di dalam
rumah dan menggerutu sambil memandang ke luar
jendela, "Sepertinya Tuhan tidak beranggapan lebih
baik hujan turun kemarin daripada hari ini." Ayahnya
berusaha menjelaskan bahwa hujan sangat dibutuhkan
para petani dan tukang kebun. Namun Susie hanya
menjawab, "Pokoknya tidak adil!" Sekitar pukul tiga,
hujan berhenti. Masih ada kesempatan untuk

memancing. Ayah dan anak itu bergegas pergi ke
danau. Tak disangka, karena hujan badai itu, mereka
memperoleh sangat banyak ikan dalam waktu singkat.
Mereka pun kembali dengan satu ember besar ikan.
Saat santap malam, Susie diminta untuk berdoa. Ia
mengucap syukur dan mengakhiri doanya dengan
kalimat, "Tuhan, kalau tadi aku marah-marah, itu
karena aku tidak dapat melihat apa yang Tuhan sudah
siapkan buat kami."
Ketika badai menghantam hidup dan kesehatan kita,
seringnya kita takut, cemas, dan pada akhirnya
menggerutu, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan
Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kita tidak berbeda jauh
dengan Susie. Namun ayahnya tahu bahwa hujan bisa
berarti berkat. Bahkan pada akhirnya, Susie pun
menyadari, bahwa dengan hujan itu, Tuhan ingin
memberkati Susie dengan ikan yang lebih banyak dan
lebih mudah ditangkapnya.
Kita bukan lagi anak kecil, segala perkara yang diizinkan
Tuhan terjadi dalam hidup kita, Dia selalu punya
rencana dan maksud yang indah dalamnya. Jangan
berburuk sangka, tetap percaya pada janji-Nya. Lewat
masalah yang ada, Tuhan ingin kita mengenalnya lebih
dekat lagi, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitanNya, sehingga kita bisa memperoleh mujizat besar
kesembuhan kita. Berdoalah minta pimpinan Tuhan,
supaya mata rohani kita dicelikkan, dan kita akan

melihat pelangi kasih-Nya itu di balik setiap badai
permasalahan kita.
RENUNGAN
Untuk MENGENAL TUHAN kita dan KUASA-NYA, MATA
ROH kita harus DICELIKKAN terlebih dahulu.
APLIKASI
1. Apa yang dimaksud degan mata roh yang dicelikkan?
2. Mengapa mata roh kita perlu dicelikkan Tuhan?
Dalam hal apa mata roh Anda perlu dicelikkan?
3. Bagaimana Anda dapat membiarkan Tuhan
mencelikkan mata roh Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, celikkanlah mata roh kami. Kami
ingin semakin mengenal Engkau dan kuasa
kebangkitan-Mu, agar kami bisa mengalami kuasa itu
dalam hidup kami, dan bahkan melalui kami, nama-Mu
bisa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 25-26; 2 Korintus 9

26 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MATA YANG MELIHAT YESUS DAN KUASANYA
BACAAN HARI INI
Yohanes 21: 1-14
RHEMA HARI INI
Yohanes 21:6-7a Maka kata Yesus kepada mereka:
"Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka
akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan
mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya
ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata
kepada Petrus: "Itu Tuhan."
Hembusan sejuk udara pagi yang menyusup lewat
jendela kamar membangunkan Kevin. Ia segera bangun
dan melongok ke luar jendela. Ia bisa menghirup
aroma kesejukan pagi. Pun sinar matahari terasa
hangat. Berjuta rasa syukur memenuhi hatinya. Apa
yang dirasakan Kevin pagi ini sungguh berbeda dengan
apa yang dialaminya semalam. Sore kemarin ia
keracunan makanan hingga ia muntah-muntah, pusing,
dan mual. Badannya lemas, kaki tangannya terasa
dingin, dan kaku. Untung di rumah masih ada
persediaan obat anti muntah. Sambil minum, obat
Kevin berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan.

Sakitnya berangsur membaik dan akhirnya ia bisa tidur.
Pagi itu sebenarnya pagi yang sama seperti biasanya
dan dengan pemandangan yang sama. Namun apa
yang dilaluinya semalam membuatnya menyadari
bahwa selama ini ia tidak benar-benar melihat
kebaikan yang Tuhan sediakan baginya setiap hari.
Sering kali kita pun seperti itu, dalam segala sakitpenyakit yang kita alami, kita seolah-olah tidak bisa
melihat Tuhan dalam hidup kita. Padahal Dia tak
pernah meninggalkan kita. Dia ada dekat dengan kita.
Suatu malam, setelah Yesus bangkit, Petrus dan kawankawannya pergi menangkap ikan. Namun hingga
hampir siang mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Tiba-tiba seseorang menyuruh mereka untuk kembali
menebar jala. Usaha yang tampak mustahil, di tengah
laut mereka tidak mendapat ikan, apalagi di dekat
pantai. Namun,
nyatanya, mereka benar-benar
mendapatkan banyak ikan. Mujizat itu membukakan
mata mereka, sehingga bisa mengenali Tuhan.
Marilah pagi ini kita berdoa supaya Tuhan menjadikan
mata hati kita terang, sehingga kita bisa mengenal
Tuhan dengan benar dan mengenal kuasa kebangkitanNya. Kuasa kebangkitan-Nya jauh lebih tinggi dari
segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan,
tiap-tiap nama, bahkan tiap-tiap penyakit bahkan
kelainan yang ada. Saat mata rohani kita bisa melihat,
rhema pun akan kita terima. Saat rhema kita terima,

iman akan bangkit. Saat itulah, tidak akan ada lagi yang
bisa mengalahkan kita dan mujizat kesembuhan besar
terjadi dalam hidup kita.
RENUNGAN
Inilah waktunya Tuhan akan bekerja untuk
MENCELIKKAN MATA ROHANI kita sehingga kita bisa
MELIHAT YESUS dan SEGALA KUASANYA.
APLIKASI
1. Apakah sakit-penyakit yang sedang Anda tanggung
dan bagaimana Anda melihatnya?
2. Mengapa mata rohani Anda perlu dicelikkan Tuhan?
3. Bagaimana Anda dapat membiarkan Tuhan
mencelikkan mata rohani Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat
mengasihi kami. Kami sungguh berterima kasih karena
karya Agung kebangkitan-Mu telah menyelamatkan
kami. Hanya karena kasih karunia-Mu dan anugerahMulah, kami selalu percaya bahwa kami pasti bisa
memenangkan setiap pergumulan kami dan
mematahkan semua belenggu kami. Berikanlah kami
mata yang selalu bisa melihat kuasa dan kasih-Mu,
sehingga hati kami pun selalu tertuju kepada-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 27-29; 2 Korintus 10

27 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MENYINGKAPKAN HATI YANG TERSELUBUNG
BACAAN HARI INI
2 Korintus 3:10-18
RHEMA HARI INI
2 Korintus 3:16-17 Tetapi apabila hati seorang berbalik
kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari
padanya. Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada
Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
“Ah, kalau mau foto-foto, jangan pakai HP-ku, pakai HP
kalian saja,” ujar Mila saat sedang makan bareng
teman-temannya. “Lho, kenapa Hp-mu?” tanya Rina
bingung. Setahunya, ponsel Mila termasuk produk yang
kameranya bagus. Mila pun mencoba mengambil foto
makanan
dengan
ponselnya,
dan
sambil
memperlihatkan hasilnya ia berkata, “Lihat, kan?
Gambarnya buram dan gelap. Sepertinya kamera atau
software-nya rusak.” Sejenak Rina memandangi ponsel
Mila dan mengambil selembar tisu, kemudian ia
menyeka lensa kamera di bagian belakang ponsel
tersebut. Hasilnya, ketika Rina mengambil foto
kembali, gambarnya terang dan tajam. Mila benar-

benar tak habis pikir, ternyata masalahnya ada pada
debu dan kotoran tak terlihat yang menumpuk di lensa
kamera ponselnya.
Seperti lensa kamera yang menjadi kotor, seiring
perjalanan kita sebagai orang Kristen, mata hati kita
pun bisa terburamkan oleh “debu” dan “kotoran”
dunia ini. Kalau kita tidak awas, segala ketakutan dan
kekuatiran dunia perlahan-lahan akan menyelubungi
hati kita dan membutakannya. Pada akhirnya, kita
tidak lagi dapat menangkap kebenaran yang ingin
Tuhan sampaikan melalui firman-Nya yang tertulis di
Alkitab. Kita pun menjadi sulit percaya ketika membaca
ayat-ayat firman tentang kesembuhan. Kita ragu;
apakah semua itu berlaku untuk kita?
Hari ini, bila kita menyadari bahwa itulah yang sedang
terjadi, segeralah mendekat kembali kepada Tuhan.
Sebab Tuhan berjanji, kepada siapa yang membalikkan
hatinya kepada Tuhan, Dia akan mengambil selubung
itu dari hati kita. Bersihkanlah hati kita dari kekuatiran
yang menumpulkan iman kita. Jangan pernah
kompromikan “debu” sekecil apa pun itu, maka Tuhan
pun akan mencelikkan mata hati kita dan
menjadikannya terang. Rhema demi rhema serta
pewahyuan yang menguatkan manusia roh kita dapat
kita terima. Semakin hari, kita pun semakin mengenalNya dan kuasa kebangkitan-Nya, sehingga akhirnya

mujizat kesembuhan besar bekerja dalam dan melalui
hidup kita. (MV.L)
RENUNGAN
Untuk bisa MENERIMA FIRMAN YANG HIDUP saat
membaca firman Tuhan, maka SELUBUNG HATI kita
harus DIAMBIL dari hidup kita.
APLIKASI
1. Hal apa sajakah yang saat ini menyelubungi hati
Anda?
2. Mengapa selubung hati Anda harus diambil?
3. Bagaimana Anda dapat menyingkirkan selubung itu
dari hati Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami akui ada banyak hal yang
terjadi dalam hidup kami yang menjadi selubung hati
kami, sehingga kami pun tidak dapat menangkap
kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau
kembali meneguhkan iman kami, celikkan mata hati
kami, sehingga kami dapat menerima pewahyuan dariMu dan mujizat kesembuhan besar bekerja dalam
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amsal 30-31; 2 Korintus 11:1-15

28 APRIL 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENANGKAP RHEMA TENTANG KUASA
KEBANGKITAN
BACAAN HARI INI
1 Yohanes 5:1-12
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 5:4b Dan inilah kemenangan yang
mengalahkan dunia: iman kita.
Sebagai orang Kristen, setiap tahun kita memperingati
dan merayakan hari kebangkitan Kristus. Namun, tidak
banyak yang betul-betul memahami makna dan kuasa
kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Sebab bagi mereka
yang mengerti besarnya kuasa kebangkitan Kristus,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tak kan ada lagi
keraguan, ketakutan, atau keputusasaan dalam hidup
mereka yang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus
membuktikan bahwa Dia tidak berbohong. Dia
berkuasa untuk menggenapi setiap firman yang keluar
dari mulut-Nya. Bahwa Dia akan bangkit dari kematian
(Mat. 28:6). Allah Bapa sendiri yang bersaksi tentang
kebenaran Yesus Kristus dengan membangkitkan-Nya
dari antara orang mati, memberinya kuasa atas maut
dan mengalahkan dunia.

Mintalah pada Roh Kudus untuk membuka dan
mencelikkan mata rohani kita, agar kita dapat percaya
dan memiliki iman pada Yesus Kristus dan kuasa
kebangkitan-Nya. Sebab memang hanya oleh karunia
iman, kita dapat percaya pada Yesus Kristus. Saat Roh
Kudus membuka mata rohani kita, kita akan
memahami betapa hebatnya kuasa kebangkitan Yesus.
Kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah,
penguasa, dan kerajaan. Kuasa di atas segala nama,
termasuk tiap-tiap nama penyakit dan kelemahan yang
ada. Jangankan penyakit jasmani, organ tubuh yang
rusak, atau kandungan yang tidak berbuah, orang yang
telah mati pun sanggup dihidupkan kembali oleh kuasa
kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut.
Kuasa inilah yang mau Allah impartasikan bagi setiap
orang yang percaya.
Ketika hati kita terbuka dan menangkap rhema tentang
kuasa kebangkitan Kristus, Tuhan akan mengobarkan
iman kita. Iman kita yang telah dibangkitkan-Nya akan
melonjak dan tidak ada masalah atau sakit-penyakit
dan kelemahan yang bisa mengalahkan kita. Saat
itulah, mujizat kesembuhan besar dan kebangkitan
terjadi dalam hidup kita. Tahun 2019 akan sungguhsungguh menjadi tahun mujizat besar bagi gereja
Tuhan. (PF)

RENUNGAN
Buka hati dan TANGKAP RHEMA tentang KUASA
KEBANGKITAN, maka IMAN kita akan MELONJAK dan
kita pun menerima MUJIZAT KESEMBUHAN BESAR.
APLIKASI
1. Periksalah hati Anda, pernahkah Anda meragukan
kuasa Tuhan Yesus? Dalam hal apakah itu?
2. Pernahkah Anda sungguh-sungguh merenungkan
peristiwa kebangkitan Yesus? Apa yang Anda
dapatkan setelah memahami kuasa dari kebangkitan
Yesus?
3. Bagaimana Anda dapat menangkap rhema tentang
kuasa kebangkitan-Nya?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, bukalah mata rohani kami, agar kami
dapat memahami dan mengalami kuasa kebangkitanMu. Kami percaya, dengan kuasa-Mu, kami akan
menjadi pemenang atas sakit-penyakit, masalah, dan
kelemahan kami. Supaya kami dapat bekerja secara
efektif sebagai alat-Mu dan menjadi saksi bahwa
kuasa-Mu ada dan nyata sampai sekarang. Terima
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Pengkhotbah 1-3; 2 Korintus 11:16-33

