SABTU

HIKMAT TUHAN

RENUNGAN: Daniel 1
DEKLARASI: Daniel 2: 20: Berkatalah
Daniel: “Terpujilah nama Allah dari selamalamanya sampai selama-lamanya, sebab
dari pada Dialah hikmat dan kekuatan!
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TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa
meminta hikmat Tuhan apabila ada orang
yang menceritakan permasalahannya
kepada saya sehingga saya dapat
memberikan jalan keluar baginya
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PENGURAPAN ROH KUDUS

RENUNGAN: Kisah Rasul 9: 36-43, Yakobus
5: 17-18

RENUNGAN: 1 Samuel 16: 1-13
Kita perlu memiliki doa yang berkuasa agar
kita dapat mengalami jawaban-jawaban
dari doa-doa kita, juga mujizat dan
kemenangan.
DEKLARASI: Yakobus 5: 16: Karena
itu hendaklah kamu saling mengaku
dosamu dan saling mendoakan, supaya
kamu sembuh. Doa orang yang benar,
bila dengan yakin didoakan, sangat besar
kuasanya
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa
memohon Roh Kudus mengurapi saya
dengan limpah agar doa-doa saya menjadi
berkuasa. Saya akan berdoa berbahasa
roh juga.
DOA: Saya juga akan terus berdoa bagi
VIP List dan mengundang mereka untuk
menghadiri ibadah raya minggu ini.

Sumber : Disadur dari “Today’s Word”
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Alkitab mencatat pada saat Samuel
mengurapi Daud dengan minyak urapan
maka sejak saat itu Roh Kudus hadir
dalam kehidupan Daud dan memampukan
Daud mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
besar yang belum pernah dikerjakannya
sebelumnya. Contohnya adalah bagaimana
Daud harus menghadapi Goliat, seorang
raksasa setinggi enam hasta sejengkal, 1
Sam 17. Pada saat para prajurit tangguh
Israel yang telah berpengalaman tempur
lari terbirit-birit, Roh Kudus memampukan
Daud untuk berani menghadapi Goliat. Daud
mengalahkan Goliat tanpa harus bertempur
dengan susah payah, cukup dengan
menghadapinya bersama dengan Tuhan.
Menerima urapan dari Tuhan sangatlah
penting dalam kehidupan kita. Kita akan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang
besar bagi Tuhan dan akan melihat banyak
perkara ajaib. Sesuatu yang belum pernah
kita lihat akan terjadi dalam kehidupan kita
dan kemenangan akan selalu bersama
dengan kita.
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DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama
dengan keluarga di dalam kesatuan dan
berdoa untuk semua pokok-pokok doa
keluarga kami

MINGGU

Setelah Petrus mengalami pengurapan Roh
Kudus (Kis 2: 4) maka doa-doa Petrus di dalam
pelayanan penginjilannya menjadi sangat
berkuasa. Setiap kali ia berdoa mujizat pasti
terjadi. Pengurapan Roh Kudus memberikan
kuasa supranatural bagi Petrus sehingga
melalui doa-doanya ia dapat menyembuhkan
orang sakit, melepaskan orang yang terikat
kuasa jahat bahkan membangkitkan orang dari
kematiannya. Eliapun mengalami doa-doa yang
penuh kuasa setelah ia diurapi oleh Roh Kudus.
Ia dapat menahan hujan selama 3 ½ tahun
atas tanah Israel dengan tujuan agar bangsa
Israel bertobat dari dosa-dosa penyembahan
berhalanya. Tidak heran kalau pada akhirnya
anak rohaninya yaitu Elisa memohon impartasi
pengurapan dari Elia (simak kembali renungan
hari Kamis). Doa-doa kitapun dapat menjadi
berkuasa seperti Petrus dan Elia apabila hidup
kita dipenuhi dan diurapi dengan Roh Kudus.
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Daniel, Sadrakh, Mesakh, Abednego adalah
orang-orang Israel buangan di tanah Babel.
Sebagai orang buangan tentunya Daniel dan
teman-temannya adalah orang-orang yang
tertolak yang direndahkan dan diremehkan.
Tetapi melalui Daniel dan tiga orang temannya
Tuhan memberikan RohNya kepada mereka
sehingga mereka didapati memiliki hikmat dan
menjadi sepuluh kali lebih cerdas dari semua
para cendekiawan yang ada di kerajaan Babel.
Karena Roh Tuhan berupa pengurapan Roh
Kudus menyertai Daniel dan ketiga temannya.
Kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki
pengurapan yang sama seperti Daniel dan
teman-temannya. Pengurapan Roh Kudus
akan memberikan kita hikmat yang luar biasa
untuk memecahkan persoalan. Jiwa-jiwa yang
membutuhkan jalan keluar bagi persoalan
mereka, pada waktu mereka datang kepada
kita, kita dapat memberikan jalan keluar
melalui hikmat Tuhan yang Ia berikan lewat
pengurapanNya di dalam kita.

DEKLARASI: Lukas 4 : 18-19 : Roh
Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar
baik kepada orang-orang miskin; dan Ia
telah mengutus Aku untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan,
dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang
tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat
Tuhan telah dating
TINDAKAN: Hari ini saya akan
menyediakan waktu untuk berdoa,
menyembah Tuhan dan membaca
firmanNya dan juga akan mempraktekan
kasih Tuhan kepada orang-orang di
sekeliling saya
DOA: Saya akan menaikan doa-doa syafaat
bagi VIP List saya.
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DAMAI SEJAHTERA

PENGURAPAN GANDA

RENUNGAN: Yohanes 14: 25-27

RENUNGAN: 2 Raja-raja 2: 1-12

Firman Tuhan yang baru saja kita baca
menjelaskan kepada kita bagaimana caranya
untuk kita dapat memperoleh damai sejahtera.
Ternyata damai sejahtera tidak dapat dibeli
dan juga tidak dapat diperoleh dengan
latihan khusus. Untuk mendapatkan damai
sejahtera kita perlu memiliki Roh Kudus,
ayat 26. Roh Kudus akan menghibur kita
dan memberikan damai sejahtera. Ketika
kita akan memutuskan sesuatu yang penting
maka Roh Kudus akan memberikan damai
sejahtera sebagai konfirmasi. Dan segala
sesuatu yang diputuskan dengan konfirmasi
Roh Kudus akan membawa keberhasilan.
Selain itu, ketika Roh Kudus ada di dalam
kita sekalipun kita menghadapi persoalan
besar, Roh Kudus akan mendatangkan damai
sejahtera sehingga akan membuat kita dapat
tetap tenang bahkan bersukacita. Kita perlu
diurapi Roh Kudus setiap hari agar damai

sejahteraNya pun kita miliki setiap hari,
sebab hari-hari yang kita lalui sekarang ini
menjelang kedatangan Tuhan penuh dengan
tantangan. Kita perlu Roh Kudus bersama
dengan kita senantiasa.
DEKLARASI: Yohanes 14: 26: tetapi
Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus
oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan
akan mengingatkan kamu akan semua yang
telah Kukatakan kepadamu
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa
dan memohon Roh Kudus mengurapi
saya kembali dan memberikan saya damai
sejahteraNya agar saya dapat melalui hari ini
dengan sukacita
DOA: Saya akan menaikkan doa-doa ucapan
syukur bagi bangsa Amerika di menara doa
bersama dengan teman-teman seiman saya

Elisa adalah seorang nabi Tuhan yang
bergaul karib dengan Tuhan dan telah melihat
pekerjaan Tuhan yang ajaib yang dilakukan
melalui pemimpin rohaninya Elia. Ia tahu
bahwa ia bukanlah orang hebat dan tidak
ada apa-apanya tanpa pengurapan Tuhan.
Sebab itu ketika ia mendapatkan kesempatan
yang diberikan oleh Elia, ia tidak menyianyiakan kesempatan tersebut dan dia tidak
meminta hal yang lain kecuali meminta
pengurapan ganda (double portion anointing).
Berbekal dengan pengurapan ganda, Alkitab
mencatat bahwa pelayanan Elisa selanjutnya
menjadi dua kali lebih dasyat dibandingkan
Elia. Melalui bacaan hari ini, kita menyadari
bahwa penting sekali untuk kita mencari
dan mendapatkan pengurapan Roh Kudus
agar kita dapat memulai sebuah pekerjaan
dan mengakhirinya dengan kemenangan
demi kemenangan. Untuk itu marilah kita
melakukan seperti yang Elisa lakukan yaitu

DEKLARASI: Kisah Rasul 1: 8: Tetapi
kamu akan menerima kuasa, kalau Roh
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa
dan memohon Roh Kudus mengurapi saya
dengan pengurapan ganda agar saya dapat
menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan
dua kali lebih cepat dan lebih besar
DOA: Saya akan berdoa keliling di sekolah
saya, tempat pekerjaan saya, neighborhood
saya sampai terjadi united prayer di situ,
kelompok-kelompok doa akan terjadi
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KARUNIA ROH KUDUS

KUDUSKAN DIRIMU

RENUNGAN: 1 Korintus 12: 1-11

RENUNGAN: Yosua 5: 1-9

Kita anak-anak Tuhan yang telah mengalami
kelahiran baru di dalam Kristus dan telah
menerima pengurapan Roh Kudus akan
dikaruniakan oleh Roh Kudus karuniakarunia Roh. Karunia-karunia ini yang
akan memampukan kita untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang
harus kita kerjakan bagi Dia. Karunia-karunia
Roh Kudus ini yang akan memampukan
kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib
dan kreatif. Bahkan janji Tuhan, apabila
kita diurapi oleh Roh Kudus maka kita akan
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh
lebih besar daripada yang pernah Yesus
lakukan di muka bumi ini, Yoh 14 : 12.
Kalau Yesus dapat menyembuhkan orang
sakit, melakukan mujizat, membangkitkan
orang mati, dan hal-hal ajaib lainnya, hal itu
tidak mustahil untuk kita lakukan juga. Roh
Kudus dengan karunia-karuniaNya akan
memampukan kita untuk melakukan tandatanda heran dan mujizat. Jangan takut dan

memohon pengurapan ganda dari Tuhan
supaya kita memiliki kapasitas yang
diperluas untuk melakukan perkara-perkara
yang lebih besar, lebih heran dan ajaib.

ragu untuk menggunakan pengurapan Roh
Kudus yang sudah ada di dalam diri kita.
DEKLARASI: Yohanes 14: 12: Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan melakukan
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
dari pada itu.
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan
memohon Roh Kudus mengurapi saya kembali
dan memberikan saya karunia-karunia Roh
KudusNya dan saya akan mulai pergi untuk
memberitakan injil
DOA: Saya akan masuk di dalam doa puasa
dan banyak berdoa berbahasa roh dan masuk
di dalam doa-doa peperangan dan deklarasi
dan berdoa bagi sekolah, kantor dan keluarga
saya.

Terbelahnya sungai Yordan dan runtuhnya
tembok Yerikho adalah sebuah mujizat besar
yang membuktikan pembelaan Tuhan atas
bangsa Israel. Namun peristiwa besar itu
terjadi setelah bangsa Israel sepakat melalui
sebuah komitmen untuk menguduskan diri dari
kehidupan lama mereka yang penuh dengan
dosa dan kompromi kepada kehidupan baru
yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Pengudusan itu dilambangkan dengan
penyunatan mereka di Gilgal. Melalui tindakan
penyunatan itu kaum Israel melakukan
komitmen baru untuk hidup berkenan dan
kudus kepada Tuhan dan melakukan segala
perintah Tuhan. Setelah mereka menguduskan
dirinya barulah mereka menerima pengurapan
baru dari Roh Kudus. Sebagai murid Yesus,
kita juga harus memiliki komitmen untuk
hidup kudus, dengan menjaga hati, pikiran,
perkataan, tubuh dan jiwa kita agar tidak

tercemar dari dunia ini, 1 Pet 1: 14-15. Jika
kita mentaatinya maka pengurapan Roh
Kudus akan turun dengan limpahnya atas
kita sehingga kita akan melakukan perkaraperkara ajaib bersama dengan Tuhan.
DEKLARASI: 1 Petrus 1: 16: Sebab ada
tertulis : Kuduslah kamu sebab Aku kudus
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa
dan memohon Roh Kudus menguduskan
hidup saya dan saya akan banyak berdoa
berbahasa roh
DOA: Hari ini saya akan ke menara doa dan
berdoa bagi Amerika di sana, agar Amerika
juga mengalami mujizat Tuhan

