


27 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERAN ROH KUDUS DALAM KUASA ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 10:34-43 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 10:38 yaitu tentang Yesus dari 
Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh 
Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling 
sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang 
yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. 
 
Nama Thomas Alva Edison tentu tidak asing di telinga 
kita. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu penemu 
lampu pijar. Namun, apakah kita juga mengetahui 
bagaimana cara lampu pijar menyala? Lampu pijar 
adalah salah satu sumber cahaya buatan, dihasilkan 
melalui arus listrik yang tersalur ke filamen yang 
kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Apabila 
sebuah lampu pijar tidak dialiri arus listrik, tidak akan 
ada daya yang memanasi filamen yang dapat 
membuatnya menyala. 
 
Sama halnya dengan Roh Kudus. Kita semua 
mengetahui siapa itu Roh Kudus, bahkan kita pun juga 



mengetahui kuasa-Nya. Namun apakah kita juga 
mengetahui bagaimana cara kuasa Allah bekerja 
melalui Roh Kudus-Nya? Ibarat lampu pijar yang tidak 
dapat menyala apabila filamen di dalamnya tidak dialiri 
arus listrik, kuasa Allah pun tidak dapat 
dimanifestasikan dalam kehidupan kita apabila tidak 
ada urapan Roh Kudus dalam hidup kita. 
 
Yesus sendiri tidak dapat mengadakan mujizat-mujizat 
tanpa urapan dari Roh Kudus. Urapan itulah yang 
membuat-Nya penuh dengan kuasa Allah, sehingga Dia 
dapat menyembuhkan orang, mengusir setan, dan 
melakukan tanda-tanda yang ajaib lainnya. Satu hal 
yang perlu kita ingat, Roh Kudus adalah pribadi yang 
penuh dengan kuasa. Ketika kita dipenuhi oleh Roh-
Nya, otomatis kuasa-Nya juga akan memenuhi hidup 
kita. Ya, kuasa Roh Kudus yang memenuhi kitalah yang 
mengaktivasikan manusia roh kita. Dengan demikian, 
kita bisa beroperasi dalam alam roh dan melakukan 
perkara-perkara besar dengan kuasa dari Allah.  
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS tidak bisa dipisahkan dari KUASA ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari kuasa 

Allah? 



2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita penuh 
dengan Roh Kudus? 

3. Apakah yang dapat kita lakukan agar kepenuhan Roh 
Kudus?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh yang 

penuh kuasa. Kami mau mengalami kepenuhan Roh 
Kudus-Mu, ya Bapa. Sehingga kuasa-Mu boleh 

mengalir memenuhi hidup kami juga, agar kami pun 
dapat menjadi alat-Mu untuk menyalurkan kuasa-Mu 
kepada orang-orang di sekitar kami dan biarlah nama-
Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 53-55 

2 Tesalonika 1 

 



28 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PRIBADI ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 16:5-16 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-
Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 
memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 
 
Satu tangan memegang pedang. Tangan lainnya 
mengangkat timbangan. Penutup mata melingkari 
bagian matanya. Ia dikenal sebagai Lady Justice, 
lambang sistem keadilan. Penutup matanya seolah 
memastikan bahwa ia akan mengambil keputusan 
sesuai fakta dan hukum yang berlaku. Tanpa 
memandang orang maupun status. Seperti itulah 
seorang hakim harus menunaikan tugasnya. Namun, 
suatu kali dalam suatu pengadilan, seorang hakim 
menghadapi sebuah dilema. Hatinya terusik. Jaksa 
penuntut sudah memaparkan bukti-bukti bahwa 
seorang nenek mencuri singkong. Faktanya berkata 



nenek itu bersalah. Masalahnya, nenek yang terlihat 
ringkih itu berkata bahwa hidupnya miskin, anak 
lelakinya sakit, dan cucunya kelaparan. 
 
Sambil menghela nafas, sang hakim menjatuhkan 
putusan denda sebesar satu juta rupiah atau penjara 
selama dua setengah tahun. Setelah itu ia melepaskan 
topi toganya, membuka dompet, dan sambil menaruh 
satu juta rupiah ke dalam topi tersebut, ia berkata, 
“Atas nama pengadilan ini, saya juga menjatuhkan 
denda kepada setiap orang di ruang sidang ini sebesar 
50 ribu rupiah, karena menetap di kota ini, kota yang 
membiarkan seseorang kelaparan sampai harus 
mencuri untuk memberi makan cucunya.” Alhasil, 
nenek itu pulang dengan membawa kelebihan dua 
setengah juta rupiah setelah membayarkan dendanya. 
 
Seperti hakim yang identik dengan hukum dan 
memegang kekuasaan tertinggi dalam ruang 
pengadilan, sering kalinya kita lupa bahwa Roh Kudus 
yang besar kuasanya adalah Pribadi yang nyata. Meski 
Dia identik dengan kuasa, tetapi Dia bukanlah 
semacam kuasa atau kekuatan. Alkitab pun mencatat 
bahwa Roh Kudus bisa berduka (Yes. 63:10, Mat. 12:31, 
Ef. 4:30). Hal ini berarti Dia memiliki perasaan. Karena 
itu, tidak seharusnya kita hanya menginginkan kuasa-
Nya saja. Kasihi Roh Kudus dengan tulus. Bangun 
hubungan yang intim dengan-Nya. Saat kita manunggal 



dengan-Nya, kuasa Roh Kudus akan mengaktivasikan 
manusia roh kita, sehingga kita pun bisa melakukan 
perkara-perkara ajaib bersama-Nya. 
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS adalah PRIBADI YANG NYATA dan punya 
perasaan sekaligus PRIBADI YANG PALING BERKUASA. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah pandangan Anda tentang Roh Kudus 

selama ini?  
2. Mengapa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki 

perasaan? 
3. Bagaimana Anda dapat memperlakukan Roh Kudus 

dengan lebih baik mulai dari sekarang? 
 

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

mengutus Roh Kudus ke dalam hidup kami, sehingga 
kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, 

kami mau semakin mengasihi dan mengenalmu lebih 
lagi dari hari ke hari. Bimbinglah kami, sehingga kami 

bisa hidup dengan selalu menyadari kehadiran dan 
keterlibatan-Mu dalam keseharian kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 56-58 ; 2 Tesalonika 2 



29 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJADI INSTRUMEN ALLAH YANG MENYALURKAN 

KUASA-NYA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 9:18-26 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 9:20-21 Pada waktu itu seorang perempuan 
yang sudah dua belas tahun lamanya menderita 
pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan 
menjamah jumbai jubah-Nya. Karena katanya dalam 
hatinya: "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan 
sembuh." 
 
Saban hari, pertolongan dan lawatan Tuhan 
membanjiri Jemaat Keluarga Allah. Belum habis rasa 
takjub dan heran saat mendengar satu mujizat, mujizat 
yang lain sudah muncul. Mujizat terjadi susul-
menyusul. Bahkan, mungkin saat ini pun kita sedang 
bertanya-tanya, mujizat apalagi yang akan terjadi di 
gereja kita.  
 
Tidak pernah ada waktu tanpa Roh Kudus di gereja 
kita. Pujian, penyembahan, dan persekutuan dengan 
Roh Kudus selalu menyala terang di dalam Pondok 



Daud. Apalagi gerakan puasa, gerakan doa, gerakan 
pemuridan, komsel, kegiatan pelayanan, dan lain 
sebagainya yang terus bergelora, semua itu 
menjadikan api lawatan Tuhan selalu berkobar-kobar 
di tengah-tengah kita. Itulah mengapa Keluarga Allah 
menjadi gereja yang penuh mujizat Tuhan, karena 
gereja kita sungguh-sungguh melekat pada Roh Kudus. 
Seperti jubah Yesus yang dijamah perempuan yang 
sembuh dari sakit pendarahan, Keluarga Allah menjadi 
saluran kuasa Allah. Jubah Yesus memancarkan kuasa 
karena melekat pada Yesus Sang sumber kuasa, 
demikian pula Keluarga Allah yang terus bersinar 
karena relasi dengan Roh Kudus. 
 
Tak terhitung banyaknya mujizat yang telah dialami 
Jemaat Keluarga Allah. Tidak hanya satu mujizat, 
bahkan seorang jemaat bisa mengalami banyak 
mujizat. Lebih dari pengalaman mujizat itu, banyak 
sekali orang telah diselamatkan melalui pelayanan 
gereja kita.  Sebagai Jemaat Keluarga Allah, jangan 
sampai kita tertinggal momentum luar biasa ini. 
Marilah bersama-sama kita kobarkan api lawatan 
Tuhan yang sangat besar ini dengan menjadi seseorang 
yang selalu menempel pada Roh Kudus, sehingga 
manusia roh kita teraktivasikan dan perkara-perkara 
dahsyat terjadi melalui kita. Sadarilah bahwa kita 
adalah “jubah Yesus” yang berjalan. Di mana pun kita 
berada, setiap orang yang berhubungan dengan kita 



akan merasakan kuasa Allah. Setiap orang akan 
merasakan cinta kasih Tuhan dan diselamatkan melalui 
keberadaaan kita. 
 
RENUNGAN 
MENEMPEL ERAT dengan Roh Kudus menjadikan kita 
INSTRUMEN ALLAH yang MENYALURKAN KUASA 
ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari bahwa hidup kita harus 

menjadi jubah Yesus yang memancarkan kuasa? 
Mengapa? 

2. Mengapa dengan menempel erat dengan Roh 
Kudus, kita bisa menjadi instrumen Allah? 

3. Bagaimana Anda dapat lebih lagi menempel erat 
pada Roh Kudus? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 
menyelamatkan kami dari dosa. Kami berjanji akan 

lebih sungguh melayani-Mu untuk membalas kasih-Mu 
yang besar. Kami mau terus melekat erat kepada-Mu, 
sebab Engkaulah kekuatan kami. Celikkan mata hati 

kami, supaya kami bisa melihat jiwa-jiwa yang 
terhilang, dan berikanlah kami kasut kerelaan untuk 

memberitakan Injil damai sejahtera-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 59-61 
2 Tesalonika 3 



30 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
JANGAN SIA-SIAKAN MOMENTUM ROHANI DARI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 24:50-53 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 24:52-53 Mereka sujud menyembah kepada-
Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 
bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait 
Allah dan memuliakan Allah. 
 
T.D. Jakes, pengarang buku "Ketika Kuasa Tuhan 
Bertemu Dengan Potensi Anda" mengatakan, "Untuk 
melangkah ke dalam tujuan ilahi, kita perlu mengenali 
dan mengurus momentum ilahi kita. Bersikaplah gigih, 
awas, dan waspada. Bagaimana Anda menangani 
kehidupan sehari-hari menunjukkan kepada Tuhan 
apakah Anda bisa dipercaya dengan hal-hal yang luar 
biasa."  
 
Seperti jam dinding, ia harus terus berdetak, berjaga-
jaga, dan bekerja dengan gigih. Ia harus bisa selalu 
tepat waktu dan menemukan momentumnya setiap 
jam untuk berdentang dengan tepat, sehingga baik 



pemilik maupun orang-orang di sekelilingnya menjadi 
sangat diberkati dan mau terus memakainya. Namun, 
jika jam dinding tersebut sering terlambat atau 
berhenti satu menit saja, ia akan mengalami 
pergeseran waktu yang membuatnya kehilangan 
momentum untuk berdentang dalam ketepatan. 
Akibatnya, jadwal banyak orang menjadi kacau, dan 
tidak ada lagi yang mau memakainya.  
 
Apabila jam dinding saja memiliki momentum yang 
harus dikejarnya sedemikian rupa, bukankah terlebih 
lagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita 
mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten 
setiap momentum yang Tuhan nyatakan dalam hidup 
kita? Murid-murid Yesus sangat menyadari hal ini. 
Mereka tidak mau hanya terlena dan tenggelam dalam 
sukacita sesaat, tetapi mereka melanjutkan dan 
merayakan momentum rohani tersebut dengan 
konsisten dan terus-menerus berada di dalam bait 
Allah dan memuliakan Allah. Alhasil, mereka terus 
dipenuhi oleh Roh Kudus dan memenangkan ribuan 
jiwa bagi Tuhan (Kis. 2:41). Perlu kita ketahui, 
momentum rohani dari Tuhan atas gereja kita tidak 
akan berhenti sampai KKR hari ini saja, tetapi akan 
semakin dahsyat melanda gereja kita, melalui Ibadah 
Raya, Pondok Daud, Miracle Night Service, dan melalui 
berbagai fasilitas yang sudah Tuhan sediakan atas 
gereja kita. Jadi, jangan sia-siakan momentum rohani 



dari Tuhan. Terus tangkap dan aktivasikan manusia roh 
kita dengan bangkit dan bergerak menyambut setiap 
kegerakan Tuhan yang besar. Sehingga great miracle 
sungguh dinyatakan melalui hidup kita, dan jiwa-jiwa 
boleh berbondong-bondong datang kepada terang 
Tuhan yang terpancar melalui hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Jangan sia-siakan MOMENTUM ROHANI dari Tuhan, 
inilah saatnya kita BANGKIT dan BERGERAK 
MENYAMBUT kegerakan Tuhan yang besar. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang harus Anda lakukan untuk menyambut 

kegerakan Tuhan yang besar? 
2. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus untuk 

terus mengaktivasi manusia roh mereka? 
3. Apa rencana Anda agar dapat terus dipenuhi Roh 

Kudus dan diaktivasikan manusia rohnya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas setiap momentum ilahi yang 
Engkau nyatakan atas hidup kami. Mampukan kami 

untuk terus mengaktivasi manusia roh kami, sehingga 
kami mampu menangkap setiap momentum yang 

Engkau nyatakan. Sehingga kami boleh menuai mujizat 
besar dan membawa sebanyak mungkin jiwa datang 
kepada-Mu melalui kemuliaan yang Engkau nyatakan 



atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 62-64 
1 Timotius 1 



31 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMBAYAR HARGA UNTUK MEMPEROLEH KUASA 

ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-2 Ketika tiba hari Pentakosta, 
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-
tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 
angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana 
mereka duduk; 
 
Vina dan Alin adalah dua sahabat yang sangat akrab 
sejak kecil. Mereka berdua sering terlihat bersama di 
setiap saat. Keduanya juga merupakan jemaat yang 
rajin beribadah di gerejanya. Namun, kehidupan 
kerohanian mereka biasa-biasa saja karena ibadah 
mereka hanya rutinitas. Suatu ketika, mereka bertemu 
seseorang yang bukan pendeta, tetapi memiliki karunia 
menyembuhkan. Hanya dengan menumpangkan 
tangan dan berdoa atas nama Yesus, yang sakit 
disembuhkan. Saat itu mereka berdua juga ingin 
dikaruniai kuasa Roh Kudus. 
 



Setelah itu Vina dengan tekun belajar untuk taat. Ia 
menyediakan waktunya untuk melayani di gereja, 
mengikuti kelompok sel, dan membangun mezbah 
Pondok Daud. Berbeda halnya dengan Alin. Tugas 
kuliah dan les-les tambahan yang menumpuk cukup 
membuatnya stres. Ia sering kecapaian untuk 
menyembah Tuhan. Tak pernah pula terlintas dalam 
pikirannya untuk melayani dan mengikuti kelompok 
sel. Tidaklah heran jika kerohanian Vina terus 
bertumbuh. Buhan hanya mendapatkan karunia 
berbahasa roh, ia juga semakin peka mendengarkan 
suara Tuhan. Akhirnya, ia pun dipakai Tuhan untuk  
menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sedangkan 
Alin, saat ini pertumbuhan rohaninya mengalami 
stagnasi dan semakin kering setiap harinya. 
 
Tentu setiap anak Tuhan merindukan kehidupan yang 
penuh kuasa. Terlepas dari apakah kita merasa layak 
atau tidak, kehidupan seperti itu sudah Tuhan janjikan 
kepada setiap kita. Tergantung bagaimana kita 
meresponinya. Contohlah murid-murid Yesus yang 
mentaati perintah Tuhan Yesus untuk tinggal di 
Yerusalem dan menantikan janji Bapa untuk 
pembaptisan Roh Kudus (Kis. 1:4-8). Saat itu mereka 
tidak mengetahui harus menanti berapa lama, tetapi 
mereka tetap bertekun dalam doa dan persekutuan. 
Pada akhirnya, mereka pun menerima apa yang 
dijanjikan itu dan kuasa yang menyertainya. Kalau kita 



mau bayar harga dan menanti-nantikan Tuhan 
berkarya dalam hidup kita, Dia juga akan 
mengaktivasikan manusia roh kita dan kita pun dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 
 

RENUNGAN 
Hanya mereka yang MAU BAYAR HARGA yang akan 
MEMPEROLEH KUASA ROH KUDUS. 
 

APLIKASI 
1. Apakah Anda ingin memperoleh kuasa Roh Kudus 

yang bekerja dalam kehidupan Anda? Jika iya, 
apakah halangan Anda untuk mau bayar harga? 

2. Mengapa hanya orang-orang yang mau bayar harga 
yang dapat memperoleh kuasa Roh Kudus? 

3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk 
membayar harga?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Ya 
Bapa, kami mau untuk menerima kuasa Roh Kudus 

untuk terus hidup dengan tuntunan-Mu saja. Sungguh 
kami merindukan lawatan-Mu nyata atas kami, dan 
kami mau berkomitmen untuk berani bayar harga 
sehingga kami Kau layakan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 65-66; 1 Timotius 2 



01 JUNI2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KUNCI MENDAPAT KEKUATAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 91:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 91:1-2 Orang yang duduk dalam lindungan 
Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang 
Mahakuasa akan berkata kepada TUHAN: "Tempat 
perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang 
kupercayai." 
 
Bagi seorang pencinta alam, melihat keindahan alam 
bukan hanya menarik, tetapi juga kegiatan yang 
menantang. Apalagi hal yang jarang bisa dilihat oleh 
orang lain, misalnya menyelam (diving) atau susur gua 
(caving). Bagi orang biasa, laut hanyalah hamparan air 
yang sangat luas. Namun, jika kita menyelam ke 
dalamnya, kita akan menyaksikan keindahan alam 
bawah laut, seperti terumbu karang, berbagai macam 
ikan, dan aneka jenis biota laut. Pun ketika kita 
menyusuri gua, kita akan mendapati bahwa itu 
bukanlah tempat yang gelap, lembab, dan 
menakutkan. Kita akan melihat keindahan yang 
terbentuk dari stalaktit dan stalagmit. Sudah tentu, 



perlu persiapan matang dan keinginan kuat untuk 
masuk lebih dalam lagi, agar kita bisa menyaksikan 
keindahan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. 
 
Begitupun saat kita mencari Tuhan. Kita tidak bisa 
menemukan kebaikan, kekuatan, dan kuasa Tuhan di 
permukaan saja. Kita hanya bisa menemukannya jika 
kita masuk lebih dalam. Bagaimanapun, kuasa Allah 
hanya diberikan bagi orang yang mau duduk di 
hadapan Allah dan menanti-nantikan-Nya. Hanya bagi 
orang yang siap berlama-lama menyelam di hadirat-
Nya yang akan mengetahui di mana letak kekuatan 
Allah yang terselubung itu.  
 
Itulah mengapa Tuhan Yesus menyediakan diri untuk 
berdoa puasa 40 hari. Dia pun sering berdoa semalam-
malaman. Sebab butuh waktu untuk masuk ke “secret 
place of the most high”. Dari hanya di pelataran, lalu 
masuk dan tenggelam lebih dalam. Sampai akhirnya 
dibawa dalam level keintimanan yang lebih lagi, 
tempat rahasia yang tidak ditemukan banyak orang. Di 
situlah kuasa Roh Kudus yang dahsyat ditemukan, letak 
kekuatan Allah yang terselubung yang gagal ditemukan 
oleh orang yang lain. Sampai akhirnya kita keluar dan 
kembali “turun gunung” menjadi orang yang penuh 
kuasa. Ya, dengan berdoa, berpuasa, memuji, 
menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya, 



manusia roh kita akan diaktivasikan dan kuasa Roh 
Kudus akan bekerja dasyat dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
KEKUATAN ALLAH terletak di tempat TERSELUBUNG 
dan hanya diberikan bagi orang yang MAU DUDUK dan 
MENANTI-NANTIKAN-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menemukan kekuatan Allah yang 

terletak di tempat terselubung? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

2. Bagaimana Anda mengetahui bahwa itu adalah 
kekuatan Allah? 

3. Tindakan nyata apa yang akan Anda lakukan dalam 
duduk dan menanti-nantikan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kekuatan-Mu berada 
di tempat terselubung dan hanya bisa Kau berikan jika 

kami duduk dan menanti-nantikan-Mu. Oleh karena 
itu, ajarilah kami setia menantikan Engkau dalam 

setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya, perkara 
besar akan Kau nyatakan bagi kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 1-2 ; 1 Timotius 3 



02 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
NAIK KE ATAS GUNUNG DOA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 17:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 17:1 Enam hari kemudian Yesus membawa 
Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan 
bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah 
gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. 
 
Sedia payung sebelum hujan, sebuah kata pepatah 
yang tentunya tak asing bagi kita. Artinya 
mengantisipasi atau berjaga-jaga sebelum masalah 
terjadi. Kita bersyukur atas setiap hari yang baru, kita 
masih diberi nafas, kesempatan, dan harapan yang 
baru. Di lain sisi, setiap hari baru berarti juga ada 
tantangan atau masalah baru. Kita tak pernah tahu apa 
yang akan kita hadapi hari ini. Karena itu kita harus 
menyiapkan diri untuk menghadapi keduanya, baik 
berkat maupun tantangan.  
 
Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dengan 
mengajak tiga orang murid-Nya naik ke puncak gunung 
yang tinggi untuk berdoa. Tidak ada orang lain di sana 



kecuali mereka berempat. Di hadapan ketiga murid 
itulah, Yesus berubah rupa. Kemuliaan sorgawi 
tercurah dari atas membuat wajah-Nya bercahaya 
seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih 
bersinar seperti terang (ay.2). Di atas gunung yang 
tinggi itulah, Yesus menerima pengurapan baru dari 
Roh Kudus. Kemudian, baru sesaat Yesus turun dari 
gunung, Dia diminta untuk menyembuhkan seorang 
anak yang kerasukan dan sakit ayan.  
 
Melalui peristiwa ini, Tuhan sedang mengajari kita 
untuk mempersiapkan diri, sebab di bawah gunung, 
masalah sudah menanti. Ya, masalah dalam hidup kita 
memang banyak, itu sebabnya kita perlu naik ke atas 
gunung doa kita dan menerima kekuatan Allah. Supaya 
ketika kita turun, kita bisa menghadapi semua 
tantangan hidup dan meraih kemenangan. Awali hari 
dengan berdoa dan bersaat teduh. Masuk dalam 
keintiman dengan Roh Kudus. Ketika kita mulai 
menjalin persekutuan yang intim, manusia rohani kita 
diaktivasikan. Iman yang letih lesu dikuatkan. 
Pengharapan yang tertidur dibangunkan Kuasa Roh 
Kudus tercurah dan membakar kembali api yang telah 
meredup. Supaya kita tidak tertidur di akhir zaman ini, 
mari kita ambil waktu lebih banyak, lebih disiplin, dan 
lebih konsisten untuk membangun hubungan dengan 
Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan dinyatakan secara 
luar biasa melalui kehidupan kita. (PF) 



RENUNGAN 
Kita perlu NAIK ke atas GUNUNG DOA dan terima 
KEKUATAN ALLAH supaya kita bisa turun 
MENGHADAPI dan MENANG atas semua tantangan 
hidup. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana cara Anda memulai hari? Dengan 

persiapan atau berjalan secara spontan?  
2. Perbedaan apa yang Anda rasakan bila Anda 

mengawali hari dengan bersaat teduh? 
3. Bagaimana cara Anda melatih diri untuk disiplin 

dalam jam doa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru yang Kau 

berikan pada kami. Kesempatan bagi kami untuk 
memperbaharui segala sesuatu yang belum berkenan 

bagi-Mu dalam hidup kami dan kesempatan untuk 
melakukan pekerjaan untuk kerajaan-Mu. Biarlah Roh 
Kudus-Mu berkuasa atas kami, membimbing langkah-

langkah kami pada hari ini agar apa pun yang kami 
hadapi hari ini dapat diselesaikan sesuai dengan 
rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 3-5; 1 Timotius 4 


