


20 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENTINGNYA VISI DARI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 15:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 15:5-6 Lalu TUHAN membawa Abram ke luar 
serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah 
bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." 
Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya 
nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada 
TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu 
kepadanya sebagai kebenaran.  
 
“Salah! Bukan begitu caranya!” seru teman satu tim 
Ria. Saat itu Ria sedang mengikuti sebuah acara dan 
para pesertanya dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Lalu mereka diminta untuk membuat bangunan 
setinggi-tingginya dengan sedotan.  Karena tidak 
terbayang mau membuat bangunan seperti apa, 
kelompok Ria pun memutuskan agar masing-masing 
dari mereka membuat rangka dan rencananya akan 
mereka susun ke atas. Yang penting hasilnya nanti 
tinggi. Namun, saat mereka hendak menyatukan 
bagian-bagian yang mereka buat, mereka kesulitan 



untuk menjaga keseimbangannya dan akhirnya malah 
meleot dan roboh.  
 
Hal ini menunjukkan, sebelum membuat sesuatu, 
alangkah baiknya kita memiliki gambaran atau 
rancangannya terlebih dahulu. Bahkan para arstitektur 
dan pelukis paling piawai sekalipun selalu memulai 
proyek besar mereka dari sketsa terlebih dahulu. Itulah 
visi. Visi adalah apa yang kita lihat dalam imajinasi kita, 
bahkan sebelum apa yang kita bayangkan ada wujud 
nyatanya di hadapan kita. Visi menolong kita dalam 
perencanaan, sehingga kita dapat menetapkan 
langkah-langkah selanjutnya dan tujuan kita pun bisa 
tercapai. Sang Pencipta kehidupan kita mengetahui 
dengan pasti pentingnya sebuah visi. Itulah sebabnya, 
Tuhan memastikan agar Abraham menangkap visi 
besar-Nya. Saat Abraham bisa melihat dengan hatinya 
bahwa ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di 
langit, kuasa untuk mencipta pun mulai bekerja 
melaluinya.  
 
Firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan serupa 
dan segambar dengan Allah, berarti kita pun memiliki 
daya cipta. Lebih dari menciptakan benda-benda 
duniawi, dengan mengaktivasikan manusia roh kita, 
kita pun bisa membentuk masa depan dan hal-hal yang 
berlangsung dalam hidup kita. Namun, jika kita ingin 
mengubah atau menjadikan sesuatu dalam hidup kita, 



kita perlu memiliki visi terlebih dahulu. Bukan 
sembarang visi, tetapi visi dari Tuhan. Saat itulah, 
kuasa Allah akan bekerja menyertai langkah-langkah 
iman kita sehingga visi tersebut menjadi realita dalam 
hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Untuk dapat MENCIPTAKAN sesuatu, kita harus 
terlebih dahulu MENERIMA VISI DARI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menerima visi dari Tuhan? Visi 

apakah itu?  
2. Mengapa Anda perlu menerima visi dari Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat menerima visi dari Tuhan 

dan menciptakan sesuatu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena rencana-Mu 

besar dan indah dalam hidup kami. Buat kami mengerti 
kehendak-Mu lebih lagi atas kami, beri kami visi yang 
dari-Mu. Kami mau menggunakan setiap waktu hidup 

kami untuk melangkah demi memenuhi visi-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 37-38 
Kolose 3 



21 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMANIFESTASIKAN VISI  

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 37:2-9 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 37:6-7 Karena katanya kepada mereka: "Coba 
dengarkan mimpi yang kumimpikan ini: Tampak kita 
sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu 
bangkitlah berkasku dan tegak berdiri; kemudian 
datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi 
dan sujud menyembah kepada berkasku itu." 
 
Sedari kecil, Nina bercita-cita menjadi wanita karir. 
Tumbuh di keluarga yang kurang mampu membuatnya 
ingin mengubah taraf hidup keluarganya suatu saat 
nanti. Namun, seiring berjalannya waktu dan ia 
tumbuh dewasa, ia menerima visi dari Tuhan untuk 
menjadi penginjil. Ketika ia menerima visi tersebut, 
hatinya bergelora. Keinginan semulanya untuk menjadi 
wanita karier pun langsung ia singkirkan. Ia percaya 
dengan menjadi penginjil pun Tuhan pasti bisa 
memberkati keluarganya. Walaupun ia tahu bahwa 
saat ini untuk menjadi penginjil sangatlah tidak 



mungkin, tetapi ia mempercayai visi itu. Tidak hanya 
mempercayainya, tetapi ia juga menghidupinya. 
 
Siang dan malam ketika ia melihat visi tersebut dalam 
hatinya, ia mempercayainya, mendoakannya, dan 
memperkatakannya. Tak hanya itu saja, ia pun juga 
memperjuangkannya dengan mengikuti program-
program beasiswa untuk bisa mengambil jurusan 
teologia saat kuliah. Apa pun yang Nina lakukan adalah 
untuk mewujudkan visinya sebagai penginjil. Singkat 
cerita, akhirnya sekarang ia menjadi penginjil yang 
sangat diurapi Tuhan. Karena kesaksian hidup Nina, 
banyak anak-anak yang tampaknya tidak mempunyai 
masa depan cerah seperti dirinya dulu, kini menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. 
 
Sama seperti Yusuf, ia sungguh mempercayai visi 
berupa mimpi yang ia terima dari Allah. Oleh karena 
itulah, ia menceritakannya kepada saudara-saudara 
serta ayah ibunya. Sehingga visinya itu pada akhirnya 
dapat menjadi kenyataan. Apabila kita menerima 
sebuah visi yang dari Tuhan, kita pun juga harus 
mengaktivasikan manusia roh kita dan menjadikan visi 
tersebut realita dalam roh terlebih dahulu dengan 
menghidupi visi tersebut. Barulah nantinya kuasa 
untuk mencipta bekerja melalui kita dan visi itu dapat 
dimanifestasikan menjadi realita jasmani. 
 



RENUNGAN 
Visi harus menjadi REALITA DALAM ROH terlebih 
dahulu sebelum dapat DIMANIFESTASIKAN menjadi 
REALITA JASMANI. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadikan visi Anda realita dalam 

roh? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa Anda harus menjadikan 

visi Anda realita dalam roh terlebih dahulu sebelum 
dapat dimanifestasikan menjadi realita jasmani? 

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menjadikan 
visi Anda realita dalam roh? Sebutkan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau menerima visi dari-Mu dan 

menghidupinya. Kami rindu menjadikan visi tersebut 
dapat realita dalam roh, sampai nantinya visi itu dapat 

dimanifestasikan menjadi realita jasmani. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 39-40 
Kolose 4 

 



22 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MELIHAT GAMBARAN VISI MELALUI FIRMAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 10:11-21 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 
pendengaran oleh firman Kristus. 
 
Kalau biasanya di suatu penjara banyak narapidana 
dijaga oleh petugas yang jumlahnya lebih sedikit, tidak 
demikian dengan John Refra Kei. Ia ditempatkan di 
penjara khusus dengan pengamanan super maximum. 
Dilarang berinteraksi dengan narapidana lain, hanya 
boleh keluar kamar selama satu jam setiap harinya, 
serta dipantau oleh kamera 24/7, membuatnya 
tertekan. Awalnya ia sering berontak, berteriak dan 
menggedor pintu keras-keras. Sampai suatu hari, 
seorang rohaniawan datang membawakan dan 
membacakan Alkitab untuk John. Waktu itu ia belum 
mengerti dan masih sering berteriak sambil menggedor 
pintu. Sampai ada suara berbisik di telinganya, "Kamu 
ketok-ketok sampai tuli pun mereka nggak peduli. 
Mendingan kamu berdoa baca Alkitab." Namun iblis 
juga tidak tinggal diam, dan memberi bisikan begitu 



jelas ditelinganya, "John ngapain kamu sendiri di sini? 
Bunuh diri saja."  
 
John berpikir jika ia bunuh diri ia akan masuk neraka, 
sedangkan ia mau ke sorga bersama Yesus. Sejak itu, ia 
tidak bisa lepas dari Alkitabnya. Ia pun mendapat 
rhema dari Matius 6:33. Hidup John berubah drastis, 
dari pembunuh bayaran kelas kakap menjadi penginjil 
di lapas Nusakambangan. Ia pun bertekad akan 
membawa sebanyak mungkin teman-temannya 
bertobat dan mengenal Yesus.  
 
Gambaran visi yang kita lihat sangat mempengaruhi 
hidup kita. Jika kita cenderung melihat hal-hal negatif, 
akan sukar melihat gambar visi yang positif tentang 
masa depan kita. Gambar yang negatif seperti sikap 
pesimis, kepahitan, ketakutan, dan kuatir berlebihan, 
sangat berbahaya jika terus kita imajinasikan. Gambar 
negatif ini akan menarik kuasa kegelapan untuk 
bekerja dan membuat apa yang negatif itu menjadi 
realita. Sedangkan firman Allah dapat memberi 
gambaran visi yang benar tentang hidup kita. Melalui 
pendengaran akan firman Allah manusia roh kita akan 
diaktivasikan. Kita bisa melihat terang dan 
pengharapan dalam Kristus Yesus dan iman yang 
bangkit akan menarik kuasa Tuhan untuk bekerja 
dalam hidup kita, menciptakan dan mengubah segala 
sesuatu yang buruk menjadi berkat. (PF) 



 
RENUNGAN 
Lihatlah GAMBARAN VISI yang benar melalui FIRMAN 
ALLAH, maka IMAN yang MENARIK KUASA TUHAN 
untuk bekerja akan DIBANGKITKAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana gambaran visi yang negatif 

mempengaruhi hidup Anda? Apa yang Anda 
rasakan? 

2. Mengapa Anda perlu melihat gambaran visi yang 
benar? 

3. Bagaimana Anda bisa mengimajinasikan gambar visi 
dari firman Allah untuk hidup Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di surga, rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi 

kami. Tolong kami untuk bisa melihat gambaran visi 
yang benar tentang hidup dan masa depan kami 

melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu 
mempunyai kuasa untuk menciptakan sesuatu yang 

baik dari yang tadinya buruk. Terima kasih Bapa, 
terang-Mu telah terbit dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 41-42 
1 Tesalonika 1 



23 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGIMAJINASIKAN FIRMAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 77:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 77:13 Aku hendak menyebut-nyebut segala 
pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-
perbuatan-Mu. 
 
Malam itu angin bertiup kencang. Sambil menjaga agar 
lenteranya tidak padam, Mary Jones berkata kepada 
ibunya yang berjalan di sampingnya, “Untung 
lenteranya tidak padam ya, Bu. Kita dapat melihat jalan 
dengan jelas.” Ibu Mary pun menjawab, “Iya, Nak. Tapi 
sesungguhnya ada sumber terang yang jauh lebih 
bermanfaat bagi kehidupan kita. Firman Allah adalah 
pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, 
firman Allah itulah penunjuk jalan hidup kita dan 
penerang bagi pikiran kita.” Mendengar itu, hati Mary 
berdebar-debar, dan sejak saat itu ia rindu untuk 
memiliki Alkitab. Sayangnya, di Wales pada abad ke-18, 
Alkitab sangatlah langka dan mahal.  
 



Namun, Mary selalu teringat perkataan ibunya dan 
membayangkan dirinya memeluk Alkitab. Ia pun 
menabung selama enam tahun. Setelah itu, ia harus 
berjalan sejauh 25 mil untuk membeli Alkitab yang 
didambakannya dari Pendeta Thomas Charles di kota 
Bala. Kisah kegigihan Mary membuat Charles 
terdorong untuk mendirikan Bible Society, 
perkumpulan Alkitab yang didedikasikan untuk 
mencetak dan mengedarkan Alkitab dengan harga 
murah. Bukan hanya untuk rakyat biasa di Wales, 
tetapi akhirnya untuk seluruh dunia. Sehingga firman 
Allah dapat menerangi hidup semakin banyak orang.  
 
Saat kita mendoakan sesuatu, imajinasikanlah dalam 
hati kita. Kita harus bisa melihat dalam roh, menerima 
dalam roh, dan memiliki dalam roh. Saat itulah transfer 
material dari alam roh ke alam jasmani sedang terjadi. 
Sampai di suatu titik, realita yang sudah kita miliki di 
alam roh akan ditransferkan dan kita miliki juga di alam 
jasmani. Apa yang tadinya hanya kita sendiri yang 
melihat dalam roh, sekarang orang lain juga bisa 
melihatnya dengan mata jasmani mereka. Inilah kuasa 
mencipta yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita 
mengaktivasikan manusia roh kita berjalan dalam 
iman. Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 
 
 
 



RENUNGAN 
Kita harus MENGAKTIVASIKAN MANUSIA ROH kita 
dengan MENGIMAJINASIKAN FIRMAN yang kita baca. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud mengaktivasikan manusia roh?  
2. Mengapa Anda perlu mengimajinasikan firman yang 

Anda baca? 
3. Apa tindakan Anda untuk mengaktivasikan manusia 

roh Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, firman-Mu sungguh dahsyat, 

menerangi jalan dan hidup kami. Ajari kami untuk 
selalu merenungkan dan mengimajinasikan firman 

yang Engkau berikan, sehingga firman itu bisa menjadi 
nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 43-44 

1 Tesalonika 2 

 



24 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEWUJUDKAN VISI DENGAN KUASA ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 11:20-26 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa 
saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa 
kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu. 
 
Yang termiskin di antara yang termiskin. Itulah kondisi 
keluarga tempat Enoch Adejare Adeboye terlahir di 
Barat Daya Nigeria. Saking tidak punya apa-apa, 
bahkan orang miskin pun memanggil mereka miskin. 
Meski demikian, hati mereka tidak pernah menjadi 
miskin. Tak peduli kondisi yang terlihat, Esther, ibu dari 
E.A. Adeboye berani memiliki visi besar bahwa hidup 
anaknya akan selalu naik. Tak sehari pun ia absen 
berkata kepada anaknya, "Kamu akan berbicara dan 
jutaan orang akan menjawabmu." Orang-orang lain 
yang mendengarkan perkataan itu  mungkin berpikir 
bahwa ia terlalu mengkhayal atau sedang menyangkali 
keadaan. Namun, ucapan itu menjadi perkataan 



profetik yang bekerja secara luar biasa dalam hidup 
E.A. Adeboye kecil.  
 
Boleh jadi ia menjadi orang yang tidak pernah memakai 
sepatu selama delapan belas tahun hidupnya dan 
sempat diragukan guru-guru di masa awal sekolahnya, 
tetapi nyatanya ia berhasil menyabet beberapa gelar 
dalam bidang matematika dan sains. Ia bahkan sempat 
menjadi dosen matematika. Sampai akhirnya ia 
terpanggil untuk menggembalai sebuah gereja. Saat 
itulah visi Esther mulai terwujud nyata. Di bawah 
pimpinan Roh Kudus, E.A. Adeboye berhasil 
mengembangkan gereja RCCG yang dipercayakan 
kepadanya dan kini jemaatnya mencapai jutaan, 
bahkan belasan juta jiwa.  
 
Benar, kita tidak pernah boleh meremehkan kekuatan 
sebuah visi, terlebih lagi visi yang diilhami oleh Tuhan. 
Sadari juga bahwa Roh Kudus ada dalam kita, sehingga 
kuasa mencipta dapat bekerja melalui doa-doa kita. 
Tergantung apakah kita mempercayainya atau tidak. 
Karena itu, apa pun visi yang Tuhan berikan, jangan 
pernah lepaskan, sesulit apa pun kelihatannya. Setiap 
kali merenungkan firman, imajinasikan visi itu 
mewujud nyata. Bawa dalam doa dan deklarasikan 
perkataan profetik, kemudian jadikan gambar visi itu 
dengan bahasa roh. Saat kita terus mengimani dan 



menubuatkannya, kuasa Allah akan terlepas dan 
menjadikan gambar visi kita menjadi nyata. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
Lepaskan KUASA ALLAH melalui DOA PROFETIK dan 
BAHASA ROH untuk menjadikan VISI yang Tuhan 
berikan NYATA. 
 
APLIKASI 
1. Visi apakah yang Tuhan berikan kepada Anda?  
2. Mengapa Anda perlu berdoa profetik dan berbahasa 

roh untuk visi tersebut? 
3. Doa profetik apa yang dapat Anda perkatakan untuk 

visi dari Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk visi yang Engkau 
berikan kepada kami. Bapa, kami ingin berjalan dalam 
tuntunan-Mu, ajari kami bagaimana melepaskan kuasa 

mencipta, sehingga visi itu bisa menjadi nyata. 
Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 45-46 
1 Tesalonika 3 



25 MEI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SENJATA UNTUK MELAWAN IBLIS 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-17 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:16 dalam segala keadaan pergunakanlah 
perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan 
dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, 
 
Sepasang suami istri jemaat GBI Keluarga Allah 
memberikan kesaksiannya di bulan Maret lalu. Selama 
tujuh tahun, mereka merindukan kehadiran anak 
kedua. Lalu bulan Desember 2018, tepatnya di malam 
Natal, dokter menyatakan sang istri hamil. Mereka pun 
sangat bersyukur dan bersukacita. 
Bulan demi bulan, janin dalam kandungan itu 
bertumbuh dengan sehat. Namun, Maret 2019, 
kesehatan sang ibu menurun. Dimulai dengan flu berat, 
muntah, demam, hingga muncul bintik merah di 
sekujur wajahnya. Saat diperiksa, dokter menyatakan 
ia terserang virus Tokso, yang sangat berbahaya bagi 
janinnya. Saat itu juga mereka harus opname di Rumah 
Sakit.  



 
Di tengah pergumulan beratnya, teman kelompok 
selnya bersama hamba Tuhan datang untuk 
mendoakan di hari Sabtu. Minggunya, saat suami istri 
ini sedang berdoa, Tuhan singkapkan rhema baginya 
melalui Matius 15:13 yang berbunyi "Setiap tanaman 
yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan 
dicabut dengan akar-akarnya." Dengan iman yang 
mulai berkobar, mereka memperkatakan secara 
profetik agar rhema itu terjadi atas sakit-penyakitnya. 
Senin malam, saat dokter kembali untuk membacakan 
hasil uji lab yang dilakukan di pagi harinya, mereka 
semua terkejut. Hasilnya menunjukan negatif dari virus 
tokso! 
 
Ketika Anda mulai mengaktivasi manusia roh dan 
menggunakan kuasa mencipta, jangan heran kalau 
Anda menghadapi tantangan dan serangan dari Iblis. 
Kalau Anda berkata di dalam nama Yesus, ‘aku 
sembuh!’, jangan heran kalau dengan berbagai macam 
cara, iblis menantang Anda sehingga keadaan Anda 
bukannya membaik malahan memburuk. Dalam 
kondisi seperti ini, jangan pernah mau 
mempertanyakan ulang apakah gambar visi dan rhema 
dari Tuhan itu benar atau salah. Lawanlah intimidasi 
iblis dengan perisai iman yang kuat. Ingat baik-baik 
perkataan Tuhan Yesus: asal tidak bimbang hatinya 
tetapi percaya! Ya, berdirilah dengan kokoh dalam 



iman, maka kuasa mencipta akan bekerja dengan 
dashyat dan mujizat terjadi. 
 
RENUNGAN 
Kita MEMERLUKAN IMAN untuk menghadapi 
PERLAWANAN IBLIS. 
 
APLIKASI 
1. Adakah kondisi dalam hidup Anda saat ini yang 

seolah-olah kian hari kian bertambah parah? Kondisi 
apakah itu? 

2. Mengapa Anda memerlukan iman dalam 
menghadapi iblis? 

3. Perkataan profetik apa yang dapat Anda ucapkan 
dengan iman terhadap kondisi Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami percaya 
segala persoalan seburuk apa pun dalam hidup kami 

Engkau sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib, 
sehingga kami beroleh keselamatan, kesembuhan, 
pemulihan, dan penyediaan atas segala kelemahan 

kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami tidak mudah 
termakan tipu daya iblis yang berusaha mengalihkan 

pengharapan kami dari-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 47-49 

1 Tesalonika 4 

 
 



26 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERDIRI KOKOH DALAM IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:2-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:6 Hendaklah ia memintanya dalam iman, 
dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang 
bimbang sama dengan gelombang laut, yang 
diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. 
 
Sejak awal menikah, Junaedi dan Ani memiliki visi 
untuk mempunyai tiga orang anak. Namun, sudah lima 
tahun menikah, mereka masih belum dikaruniai 
keturunan. Mereka sudah berusaha konsultasi ke 
beberapa dokter, dan menurut dokter, mereka tidak 
bisa memiliki keturunan karena ada suatu masalah 
pada kandungan Ani. Beberapa teman Ani 
menyarankan untuk mengadopsi anak atau mencoba 
untuk periksa ke luar negeri. Namun Junaedi tidak mau 
melakukan keduanya. Ia yakin impian mereka akan 
terwujud dan pada waktu-Nya, mereka akan 
mendapatkan anak yang sehat. Suatu ketika, saat Ani 
berlibur bersama temannya ke luar negeri, ia mencoba 
memeriksa keadaan kandungannya. Hasilnya, memang 



ada masalah di kandungannya sehingga ia tidak bisa 
memiliki keturunan. Hal itu membuatnya semakin 
terpuruk dan liburannya tidak menyenangkan. 
 
Ketika pulang, Ani terlihat sangat sedih. Junaedi pun 
tergerak untuk mengajaknya membangun Pondok 
Daud dan berdoa puasa. Ketika manusia roh Ani mulai 
terbangun dan teraktivasikan, ia meminta kesembuhan 
agar dapat memiliki keturunan. Ketika pasangan muda 
ini memintanya tanpa kebimbangan sedikit pun, 
kandungan Ani disembuhkan dan mereka pun 
mendapatkan keturunan. 
 
Ya, meski visi memiliki kuasa mencipta yang sangat 
dahsyat, tanpa iman yang teguh, kuasa itu tidak dapat 
dilepaskan. Imanlah yang akan mengaktifkan kuasa 
Allah untuk bekerja, sehingga gambar visi yang kita 
bayangkan sungguh-sungguh bisa menjadi realita 
jasmani kita. Itu sebabnya, penting bagi kita untuk 
memiliki iman yang berdiri kokoh layaknya batu 
karang. Sebab, jika kita bimbang, hati kita akan mudah 
diombang-ambingkan oleh keadaan. Percayalah, ketika 
kita mengaktivasikan manusia roh kita, kuasa mencipta 
itu akan bekerja melalui kita. Asal kita tidak bimbang.  
 
RENUNGAN 
JANGAN BIMBANG dan senantiasalah BERDIRI KOKOH 
dalam IMAN. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda masih bimbang ketika meminta kuasa 

Allah untuk bekerja di hidup Anda? Mengapa? 
2. Mengapa Anda perlu memiliki iman yang berdiri 

kokoh? 
3. Bagaimana Anda dapat meneguhkan kembali iman 

Anda agar semakin hari semakin kokoh?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih atas anugerah yang kau berikan 

kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami percaya 
ketika kami meminta dengan iman dan percaya penuh, 
kuasa-Mu akan bekerja penuh di hidup kami. Kami mau 

hidup senantiasa sesuai dengan apa yang Kau 
rancangkan untuk hidup kami, karena kami yakin itu 

yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 
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