22 JULI2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TIDAK SENDIRIAN DALAM
MENGHADAPI BEBAN HIDUP
BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:1-11
RHEMA HARI INI
2 Korintus 1:8 Sebab kami mau, saudara-saudara,
supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami
di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami
adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami
telah putus asa juga akan hidup kami.
“Kamu nggak mungkin ngerti! Hidupmu kan enak dan
selalu diberkati,” bentak Lia kepada Erry, teman satu
komselnya. Sore itu, Erry sedang berkunjung ke rumah
Lia karena sudah lama temannya itu tidak datang ke
gereja maupun komsel. Lia pun baru saja
menumpahkan semua masalah yang sedang ia hadapi
sambil menangis. Dari cerita Lia, Erry mendapati bahwa
Lia tengah merasa kecewa kepada Tuhan. Sebagai
teman yang baik, Erry ingin menguatkan Lia dan
mendorong
temannya
itu
untuk
kembali
mengandalkan Tuhan. Namun reaksi Lia sungguh di
luar dugaan. Temannya itu mulai marah-marah dan

mengatakan bahwa Tuhan begitu tidak adil padanya.
Sementara semua orang menerima mujizat demi
mujizat, rasanya setiap permasalahan yang ada di
dunia ditimpakan kepadanya.
Terkadang, ketika kita sedang menghadapi banyaknya
permasalahan yang berat, perasaan lelah dan putus
asa membuat kita merasa terasingkan dari sekeliling
kita. Rasanya, tidak ada seorang pun yang dapat
mengerti apa yang kita tanggung. Kesendirian yang kita
rasakan pun kerap membuat kita ingin menyerah.
Rasul Paulus sangat memahami hal ini. Meski ia dipakai
Tuhan secara luar biasa, bukan berarti ia luput dari
berbagai penderitaan. Semua itu bukan hanya
mengancam nyawanya, tetapi juga menghilangkan
semangat hidupnya. Namun demikian, ia selalu datang
kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan dan
kekuatan yang baru, sehingga ia bisa menyelesaikan
panggilannya dengan baik.
Ya, apa pun yang kita rasakan, kita perlu mengerti
sebuah kebenaran ini. Setiap orang punya masanya
masing-masing ketika mereka harus menghadapi
tantangan besar dalam hidupnya, tidak peduli sehebat
apa pun hidup mereka kelihatannya. Apa pun yang kita
hadapi saat ini, percayakanlah ke dalam tangan Tuhan,
maka Dia akan mengubahkan keputusasaan kita
menjadi hidup yang berpengharapan. Dia akan

memberikan semangat yang baru dan mengadakan
mujizat pemulihan batin dalam hidup kita. (MV.L)
RENUNGAN
Kita TIDAK SENDIRIAN dalam menghadapi BEBAN
HIDUP, tidak seorang pun yang LUPUT dari
TANTANGAN HIDUP.
APLIKASI
1. Beban hidup apakah yang sedang Anda hadapi
saat ini?
2. Mengapa Anda tidak perlu merasa sendirian dalam
menghadapi beban hidup Anda? Apakah akibatnya
bagi hidup Anda?
3. Bagaimana Anda dapat mengandalkan Tuhan
dalam menghadapi beban hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu
ada untuk kami. Engkau selalu memberikan kami
penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah,
sehingga kami beroleh kekuatan baru untuk bangkit
kembali. Berkaryalah dalam hidup kami, sehingga kami
boleh menjadi kesaksian yang menguatkan banyak
orang yang melalui permasalahan yang sama dengan
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hosea 12-14
Wahyu 4

23 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MENANGKAL KEPUTUSASAAN BERSAMA TUHAN
BACAAN HARI INI
Yeremia 29:10-14
RHEMA HARI INI
Yeremia 29:12-13a Dan apabila kamu berseru dan
datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan
mendengarkan kamu; apabila kamu mencari Aku,
kamu akan menemukan Aku;
Sejak kecil, Maya sudah terbiasa bekerja keras mencari
nafkah. Kehilangan orangtua karena kecelakaan,
ditambah lagi harus menghidupi tiga orang adiknya,
menjadikan Maya sosok yang mandiri. Sebagai seorang
nasrani, setiap minggu ia pergi ke gereja bersama adikadiknya. Ya, hanya sekali dalam seminggu ia bisa hadir
dalam ibadah. Bahkan, tawaran untuk melayani pun ia
tolak dengan alasan tidak ada waktu karena harus
bekerja. Singkat cerita, akhirnya kerja kerasnya
menghantarkannya kepada kesuksesan. Ia berhasil
mendirikan belasan perusahaan dan menyekolahkan
ketiga adiknya di perguruan tinggi ternama. Hingga
pada suatu ketika, Maya mengalami musibah
kecelakaan yang mengakibatkan kakinya lumpuh total.

Ditambah
lagi
salah
seorang
sahabatnya
mengkhianatinya. Akibatnya, perusahaannya bangkrut.
Di tengah keputusasaannya, Maya berniat mengakhiri
hidupnya. Beruntung, sebelum ia bertindak lebih jauh
lagi, tiba-tiba ia dihubungi oleh salah seorang pelayan
Tuhan dari gereja yang sering ia kunjungi. Lewat
pelayan Tuhan itulah, akhirnya ia menyadari
kesalahannya selama ini yang menjauh dari Tuhan dan
terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ia merasa
sanggup menanggung beban seorang diri. Akhirnya ia
memutuskan untuk mendekat kepada Tuhan dan
perlahan-lahan ia pun dipulihkan.
Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami
keputusasaan dalam hidupnya. Bahkan mungkin saat
ini ada di antara kita yang sedang putus asa. Biasanya,
keputusasaan muncul karena kita sudah tidak sanggup
lagi menanggung beban hidup yang semakin berat.
Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ia mengatakan bahwa apabila kita berseru dan datang
untuk berdoa kepada-Nya, maka Dia akan
mendengarkan. Apabila kita mencari-Nya, Dia memberi
diri untuk kita temukan. Jadi, tunggu apalagi? Segera
mendekat dan andalkan Tuhan. Percayalah, bersama
Tuhan kita pasti mampu mengatasi beban hidup
seberat apa pun, sehingga kita bisa menangkal
keputusasaan bahkan berkuasa atasnya.

RENUNGAN
JANGAN IZINKAN beban hidup membuat kita PUTUS
ASA, sebaliknya, ambil keputusan untuk SEMAKIN
MENDEKAT dan MENGANDALKAN TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda sedang mengalami
keputusasaan?
2. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi
keputusasaan itu, menghadapi sendiri atau
mengandalkan Tuhan?
3. Apa komitmen Anda supaya keputusasaan tidak
menguasai hidup Anda lagi?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu ada bagi
kami. Ampuni kami bila terkadang kami lebih sering
mengandalkan kekuatan kami sendiri dalam
menghadapi keputusasaan kami. Saat ini kami mau
mendekat dan mengandalkan Engkau dalam
mengangkat beban hidup kami sehingga kami bisa
mengatasi keputusasaan kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yoel
Wahyu 5

24 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
RAHASIA MENGUBAH PUTUS ASA MENJADI
BERKUASA
BACAAN HARI INI
Yesaya 40:12-31
RHEMA HARI INI
Yesaya 40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Hari itu, usia kehamilan Rina baru saja memasuki usia
sembilan bulan. Sesuai instruksi dokter kandungannya,
ia memeriksakan sampel darahnya di lab. Memang
beberapa bulan terakhir, tekanan darah Rina agak
tinggi jika dibandingkan dengan tekanan darah orang
normal pada umumnya. Singkat cerita, hasil lab-nya
keluar dan diserahkan kepada dokter kandungannya.
Karena Rina tidak mengerti cara membaca lembaran
hasil lab-nya, pada awalnya ia biasa saja dan tetap
tenang pada waktu menghadap dokternya. Namun,
ketika dokter kandungan Rina mengatakan bahwa Hbnya terlalu rendah dan diperlukan empat orang untuk
donor darah dalam waktu dua hari ke depan, ia sangat
terkejut. Awalnya ia merasa tertekan dan putus asa,
tetapi ia mendengar kesaksian orang-orang yang

menerima mujizat Tuhan di gereja. Ia pun dikuatkan
dan semangatnya bangkit kembali. Ia percaya, Tuhan
juga akan mengerjakan mujizat baginya.
Jika saat ini kita sedang diperhadapkan dengan kondisi
yang tidak baik, hari ini Tuhan memberikan kabar baik
bagi kita semua. Sekalipun mungkin mencari pelanggan
susah, anak sel kita rasanya suka memberontak,
ancaman perceraian di depan mata, hasil lab sangat
jelek, dan semua beban di dunia rasanya ditimpakan
kepada kita, selama kita punya semangat, maka kita
pasti bisa menanggungnya. “Segala perkara dapat
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku” (Flp. 4:13).
Ya, selama kita semangat, keadaan pasti akan berbalik
dan kita akan keluar sebagai pemenang. Terimalah
semangat baru dari Tuhan. karena orang yang
bersemangat dapat menanggung beban dan
penderitaannya. Sekalipun besar tantangannya, selama
kita punya semangat untuk hidup, semangat untuk
bangkit, semangat untuk mencoba, kita pasti bisa
menanggung semuanya itu. Beban masalah akan
berubah menjadi mahkota yang indah. Percayalah, Dia
sanggup melakukan mujizat kesembuhan batin bagi
kita, seperti apa pun keadaan kita saat ini. (LEW)

RENUNGAN
Rahasia pertama MENGUBAH PUTUS ASA menjadi
BERKUASA adalah menerima SEMANGAT BARU DARI
TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi masalah
yang membuat Anda hendak berputus asa?
Ceritakan!
2. Apakah Anda mau mengubah putus asa Anda
menjadi berkuasa? Jika ya atau tidak, mengapa?
3. Buatlah komitmen baru kepada Tuhan untuk selalu
bersemangat dalam menghadapi setiap masalah
dan pergumulan hidup Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah
meninggalkan kami ketika kami mengalami masalah
dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk bisa mengubah
putus asa kami menjadi berkuasa. Agar kami selalu
memiliki semangat yang baru dalam menghadapi
masalah-masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amos 1-3 : Wahyu 11
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
BERSANDAR KEPADA ALLAH DI TENGAH
KEPUTUSASAAN
BACAAN HARI INI
Yesaya 57:10-16
RHEMA HARI INI
Yesaya 57:15 Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi
dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk
selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: "Aku
bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus
tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan
rendah hati, untuk menghidupkan semangat orangorang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati
orang-orang yang remuk.
Tanggal 29 Oktober 2015, Amy Wright mendapati
dirinya menderita kanker. Kesempatan hidupnya hanya
17%. Meski demikian, ia bertekad untuk berjuang keras
melawan kanker itu. Serangkaian pengobatan
kemoterapi pun dimulai, efek samping pengobatan
mulai dirasakan Amy. Begitu berat rasa sakit yang
dialami Amy sampai ia tidak yakin apakah ia sanggup
bertahan. Satu hari ia berkata pada suaminya bahwa ia
tidak mau ke rumah sakit lagi. Ia menyerah. Suami Amy

dengan sabar mendengarkan dan berkata, "Baiklah,
jadi kita perlu menemukan seseorang untuk bisa
dilayani."
Meski kondisi Amy memburuk dan ia dalam kondisi
lemah untuk melayani, tetapi ia memutuskan untuk
bersandar pada kekuatan Allah. Ia dan keluarganya
membagikan perangkat penghibur kemo kepada
pasien-pasien lainnya. Perangkat itu diisi dengan
barang-barang untuk menghibur dan membantu
mengurangi rasa sakit. Pada malam-malam ketika rasa
sakitnya sedemikian hebat, untuk dapat tidur ia akan
berbaring di tempat tidur sambil memikirkan cara-cara
untuk menceriakan hari orang lain. Secara ajaib, rasa
sakit itu akan menyusut, dan ia dapat bertahan.

Jika kita berfokus pada masalah kita sendiri, tentu akan
ada banyak sekali alasan untuk berputus asa. Seperti
Amy yang botak, kesakitan, dan berjuang untuk
hidupnya, pastilah "dibenarkan" jika ia memikirkan
dirinya sendiri. Jika ia bersandar sedikit saja pada
pengertiannya sendiri, ia mungkin telah menolak
gagasan untuk melayani. Justru, bila kita memikirkan
diri sendiri, situasi kita, penderitaan kita dan rasa sakit
kita, dunia akan menjadi sangat gelap dan
menyedihkan. Bersandarlah pada Tuhan Yesus, sebab
hanya Dia yang sanggup membangkitkan kembali

semangat dan harapan kita yang sudah mati sekalipun.
Di dalam Yesus ada terang, harapan, kekuatan,
keberanian, dan sukacita. Percayai Tuhan dan dengan
rendah hati akui kelemahan kita tanpa-Nya, maka Dia
akan mengubah keputusasaan kita menjadi kuasa
untuk mengalahkan setiap tekanan serta tantangan
yang ada. (PF)

RENUNGAN
BERSANDARLAH KEPADA ALLAH; Dia sanggup
MEMULIHKAN SEMANGAT yang sudah terlanjur patah,
hancur berkeping-keping, bahkan sudah mati.

APLIKASI
1. Masalah apakah yang membuat Anda merasa
patah semangat?
2. Koreksi hati Anda, apakah Anda selama ini
bersandar pada Tuhan atau pada hal lain?
Mengapa demikian?
3. Apa yang Anda rasakan setelah Anda berserah dan
bersandar pada Allah?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat yang telah
mengatasi dunia. Meskipun badai menerpa, kami mau
tetap bersandar kepada-Mu. Janganlah Kau biarkan

kami hanyut dalam kekuatiran kami sendiri, pegang
erat tangan kami, ya Tuhan, dengan tangan-Mu yang
perkasa. Bersama-Mu kami akan mengatasi bahkan
berselancar diatas setiap badai kehidupan. Terima
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amos 4-5 : Wahyu 12

26 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
NYANYIAN PUJIAN YANG MEMBAWA KEMENANGAN
BACAAN HARI INI
Yesaya 61:1-10
RHEMA HARI INI
Yesaya 61:3 untuk mengaruniakan kepada mereka
perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti
kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang
pudar, supaya orang menyebutkan mereka "pohon
tarbantin kebenaran", "tanaman TUHAN" untuk
memperlihatkan keagungan-Nya.
Anda pernah menonton animasi “Inside Out”? Film
tersebut menampilkan tokoh Riley, seorang anak
perempuan sebelas tahun, yang pindah rumah dari
Minnesota ke San Francisco. Mengadaptasi teori
Psychoevolutionary Robert Plutchik, film ini
menceritakan lima emosi dalam diri Riley. Kelima
emosi itu —Fear, Anger, Joy, Disgust, dan Sadness—
berjuang menanggapi kesulitan Riley beradaptasi di
kota yang baru. Sejak kecil, perasaan Riley didominasi
Joy, Si Kegembiraan, yang membuat Riley selalu ceria.
Namun, saat harus beradaptasi di kota baru, banyak
konflik mulai terjadi antara kelima emosi itu. Pada

akhir cerita, Joy yang lebih dominan, mampu
membawa kebahagiaan dan keseimbangan emosi
dalam diri Riley.
Kisah Riley dalam film “Inside Out” menggambarkan
rumitnya pergumulan emosi setiap manusia saat
menghadapi persoalan hidup. Pada saat itu, emosi
yang paling dominan akan mendorong reaksi ekspresi,
baik fisik maupun verbal. Sebagai orang yang diurapi
Tuhan, tertulis dalam Yesaya 61:3, ternyata kita
memiliki karunia yang disebut nyanyian puji-pujian.
Karunia itulah yang seharusnya menjadi kekuatan kita
untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup.
Karunia itu jugalah yang membuat Paulus selalu
menang dalam setiap pergumulan berat, seperti yang
dinyatakannya di dalam Kolose 3:16-17.
Terjemahan Bahasa Inggris “nyanyian puji-pujian” di
dalam Yesaya 61:3 ditulis sebagai “The Garment of
Praise”, jubah pujian. Jubah itu harus selalu kita pakai
untuk menahan segala terpaan permasalahan hidup.
Jubah itu berupa pujian nyanyian yang berasal dari
hati, bukan sekadar lagu hafalan, tetapi melodi dan
perkataan yang secara spontan keluar tertuju kepada
Tuhan. Inilah yang harus kita kenakan untuk mencegah
sungut-sungut dan kata-kata negatif keluar dari hati
kita. Persoalan apakah yang sedang Anda hadapi hari

ini? Kenakanlah segera jubah pujian! Inilah saatnya
Anda menjadi bukti bagaimana kuasa Allah bangkit dan
mujizat kesembuhan batin dinyatakan. Dia pasti
menyerakkan semua masalah serta memberikan
kemenangan besar dalam setiap permasalahan hidup
Anda.
RENUNGAN
GANTILAH semangat yang pudar dengan NYANYIAN
PUJI-PUJIAN, maka kita akan melihat Tuhan
MENGUBAH keputusasaan menjadi KEBERKUASAAN.
APLIKASI
1. Apa sajakah permasalahan yang sedang Anda
hadapi saat ini?
2. Mengapa Anda perlu mengganti semangat Anda
yang pudar dengan nyanyian puji-pujian?
3. Puji-pujian seperti apa yang dapat Anda naikkan
kepada Tuhan di tengah keputusasaan yang
tengah Anda alami?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah
yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Hanya
oleh karena kemurahan dan kasih-Mulah kami ada
sampai saat ini. Kami mohon ampun atas setiap
dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk masuk

takhta kudus-Mu dan menyerahkan setiap
permasalahan kami. Kami percaya Engkau adalah
Allah Yang Setia dan Mahakuasa, satu-satunya
sumber pertolongan dan pengharapan kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Amos 7-9 : Wahyu 13

27 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
RAHASIA YANG MENGUBAH BEBAN MENJADI BERKAT
BACAAN HARI INI
Mazmur 149:1-10
RHEMA HARI INI
Mazmur 149:6 Biarlah pujian pengagungan Allah ada
dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata
dua di tangan mereka,
Cuaca di Himalaya sore itu sangat buruk dan dingin.
Sadhu Sundar, seorang misionaris India, dan temannya
sedang melalui jalan setapak di atas jurang kecil ketika
mendengar rintihan. Rupanya seorang pria jatuh dan
terluka parah. Teman Sadhu ingin bergegas mencapai
tujuannya sebelum terjebak badai salju. Namun Sadhu
berkata, "Tuhan ingin supaya aku menolongnya, aku
tidak bisa mengabaikannya.” Sementara temannya
melanjutkan perjalanan, Sadhu menuruni jurang itu. Ia
mengikat orang itu di punggungnya dan mulai
merangkak naik dengan susah payah. Tiba di jalan
setapak tadi, Sadhu mendapati dirinya mandi keringat
di tengah badai salju yang hebat. Sambil membopong
pria tersebut, ia pun melanjutkan perjalanan dan

kemudian menemukan
Lama setelah peristiwa
kepada Sadhu, "Apa hal
ini?" Ia pun menjawab,
dibawa."

temannya mati membeku.
itu, seorang teman bertanya
yang paling sulit dalam hidup
"Tidak memiliki beban untuk

Berkebalikan dengan pandangan umum, memiliki
beban dan menanggungnya ternyata membuat kita
hidup. Setiap kita pun pasti memiliki pergumulan atau
masalah yang menjadi beban kita. Tidak peduli setinggi
apa jabatan kita, atau sebanyak apa harta kekayaan
kita, tidak seorang pun luput dari tantangan hidup.
Sekarang, dengan memahami bahwa beban masalah
tidak mungkin kita hindari, kita dapat berfokus pada
upaya untuk mengubah setiap beban kita menjadi
berkat. Bagaimanapun, Tuhan sering menggunakan
beban untuk membawa kita naik level.
Sadhu mentaati perintah Tuhan untuk menolong pria
asing itu, dan olehnya ia selamat. Demikian juga
dengan kita, dengan mengandalkan rhema firman
Tuhan, kita dapat mengatasi masalah kita. Melalui
permasalahan, kita akan menerima berkat dan menjadi
pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Firman Tuhan
bukan hanya melepaskan kita dari masalah, tetapi juga
mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki
kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran (2
Tim. 3:16). Itu sebabnya, saat kita menghadapi

masalah, beban yang ada tidak ditujukan untuk
membuat kita putus asa, tetapi justru membuat kita
berkuasa.
RENUNGAN
Rahasia yang MENGUBAH BEBAN menjadi BERKAT
adalah PEDANG RHEMA FIRMAN TUHAN di tangan
kita.
APLIKASI
1. Rhema firman apa yang Tuhan berikan atas beban
hidup Anda saat ini?
2. Mengapa pedang rhema firman dapat mengubah
beban menjadi berkat?
3. Bagaimana Anda dapat menggunakan pedang
rhema firman Tuhan di tangan Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak
pernah membiarkan kami menanggung beban hidup
kami sendirian. Engkau ada bersama kami, menopang
dan memberikan kekuatan agar kami bisa terus
melangkah. Bahkan Engkau memberikan kami hikmatMu agar kami bisa menjadi lebih dari pemenang. Kami
percaya, tak ada yang mustahil bersama-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Obaja
Wahyu 9

28 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KONSISTEN DEKLARASIKAN RHEMA FIRMAN
DENGAN SETIA
BACAAN HARI INI
Yehezkiel 37:1-14
RHEMA HARI INI
Yehezkiel 37:7 Lalu aku bernubuat seperti
diperintahkan kepadaku; dan segera sesudah aku
bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara
berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu
sama lain.
Ada kuasa yang melebihi dugaan manusia dalam
perkataan. Dr. Masaru Emoto bersama temannya
seorang ahli sains, Kazuya Ishibashi, berhasil
menemukan bahwa air yang terus-menerus menerima
perkataan yang sama dalam jangka waktu tertentu,
ternyata sanggup merespon sesuai dengan perkataan
yang diucapkan. Bila perkataan itu baik, molekulmolekul Kristal yang indah akan terbentuk. Namun, bila
perkataan itu buruk, molekul yang terbentuk pun
tampak buruk. Berdasarkan penemuan tersebut, kita
dapat menarik pelajaran bahwa jika dunia ilmu
pengetahuan yang bersifat natural saja bisa mengerti

dan menyadari, serta berhasil memanifestasikan kuasa
dengan kata-kata, bukankah seharusnya terlebih lagi
anak-anak Tuhan yang juga hidup di alam
supranatural? Namun pada kenyataannya, tidak sedikit
anak-anak Tuhan yang menjadi tidak berdaya karena
luka batin. Padahal mereka punya potensi dan kuasa
yang amat besar, bahkan tidak terbatas, dalam
deklarasi profetik untuk mengalami kesembuhan dari
luka batin.
Dalam Yehezkhiel 37, kita dapat melihat betapa Tuhan
sangat ingin anak-anak-Nya menyadari dahsyatnya
kuasa bernubuat atau deklarasi profetik, bila
diperkatakan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita juga
dapat melihat begitu antusiasnya Tuhan untuk
mengajari anak-anak-Nya mempraktikkan deklarasi
profetik. Sampai-sampai Dia harus mengutus Roh-Nya
sendiri kepada Yehezkhiel untuk melatihnya
mengayunkan pedang rhema firman melalui nubuat
atau deklarasi profetik kepada tulang-tulang yang
sudah kering, agar hidup kembali dan membentuk
barisan tentara Allah yang amat besar. Secara akal
pikiran manusia dan ilmu pengetahuan manapun itu
adalah hal yang mustahil.
Oleh karena itu, mari anak-anak Tuhan, kita tidak
hanya menyadari, tetapi juga bangkit dan dengan
konsisten mendeklarasikan rhema firman yang Tuhan

berikan dengan setia. Sehingga kita dapat melihat
bagaimana Tuhan memanifestasikan kuasa-Nya, dan
mengubah yang putus asa menjadi penuh kuasa, yang
bermasalah menjadi penuh kemuliaan Allah.
RENUNGAN
Jika kita konsisten MENDEKLARASIKAN RHEMA
FIRMAN yang Tuhan berikan dengan setia, kita akan
melihat Tuhan MEMANIFESTASIKAN KUASA-NYA.
APLIKASI
1. Apa yang harus Anda lakukan, agar Anda dapat
melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam
hidup Anda?
2. Sudahkah Anda mendeklarasikan rhema firman
yang Tuhan berikan dengan setia?
3. Apa saja manifestasi kuasa Allah yang telah Anda
terima selama Anda mempraktikkan deklarasi
profetik dengan setia? Coba tuliskan!?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih atas kuasa deklarasi profetik yang
Engkau nyatakan bagi kami. Ajar kami untuk
mendeklarasikan setiap rhema firman Tuhan yang
Engkau berikan dengan setia, sehingga kami dapat
melihat manifestasi kuasa Allah terjadi di hidup kami,
dan mengubahkan yang berputus asa menjadi penuh

kuasa dan mengalami kesembuhan dari luka batin. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yunus
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