


10 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK URAPAN YANG LEBIH 

BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 28:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 28:13 TUHAN akan mengangkat engkau 
menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan 
tetap naik dan bukan turun, apabila engkau 
mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang 
kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia 
 
Ketika Teddy Roosevelt diminta untuk pidato di Naval 
War College di Newport, Rhode Island, pada tanggal 2 
Juni 1897, ia membawakan tema tentang kesiapan. Ia 
berkata bahwa satu-satunya cara untuk memelihara 
perdamaian adalah dengan siap berperang, dan satu-
satunya cara untuk bersiap adalah dengan 
memperbesar Angkatan Laut. Pidato itu sangat 
patriotik dan membangkitkan semangat. Bulan 
Februari berikutnya, kapal Maine diledakkan dan 
menewaskan 264 awak kapal, dan warga Amerika di 
seluruh negeri berseru, "Ingatlah peristiwa Maine!" 
Pada bulan April 1898, Presiden McKinley meminta 



kongres untuk menyatakan perang. Secara 
mengejutkan, Teddy Roosevelt mengundurkan diri dari 
posisinya sebagai Asisten Sekretaris Angkatan Laut tiga 
minggu setelah pernyataan perang tersebut. Ia 
melakukannya supaya bisa bergabung dengan prajurit 
Angkatan Laut. Teman-temannya mengatainya gila 
karena menyia-nyiakan kedudukannya dalam bidang 
politik. Istrinya juga menentangnya. Namun demikian, 
semua orang yang mengenal Teddy Roosevelt dengan 
baik tahu bahwa protes mereka sia-sia belaka. 
Belakangan ia menulis bahwa ia melakukan itu agar 
dapat bercerita kepada anak-anaknya mengapa ia ikut 
berperang, bukan mengapa ia tidak ikut berperang. 
Sejauh yang ia tahu, perbuatan seseorang harus selaras 
dengan perkataannya. 
 
Ikut berperang berbeda dengan melihat peperangan. 
Saat kita ikut berperang dan mengalami kemenangan, 
kita akan disebut pemenang. Pemenang jelas memiliki 
level yang berbeda dibandingkan penonton. Teddy 
Roosevelt meninggalkan jabatan Asisten Sekretaris 
Angkatan Laut, ikut berperang, dan akhirnya 
mendapatkan jabatan Presiden Amerika Serikat 
menggantikan McKinley. 
 
Dalam kehidupan rohani pun kita mempersiapkan diri 
untuk ikut dalam kegerakan ilahi yang dahsyat. Jangan 
hanya mau jadi penonton. Mari kita ikut terlibat. Posisi 



paling memungkinkan untuk ikut mengalami kegerakan 
yang luar biasa adalah berada di dalam kegerakan itu 
sendiri, bukan menonton kegerakan itu terjadi. Saat 
kita ikut terlibat, kita akan menjadi pemenang jiwa-
jiwa, dan Tuhan akan membawa kita naik ke level 
kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Amin. 
 
RENUNGAN 
PERSIAPKAN DIRI menerima urapan yang lebih besar, 
karena di TAHUN TUAIAN BESAR ini, Tuhan mau 
membawa kita ke LEVEL YANG LEBIH TINGGI 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudah siapkah Anda untuk 

menerima urapan Tuhan yang lebih besar? 
Mengapa?  

2. Mengapa Anda perlu mempersiapkan diri Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri 

menerima urapan yang lebih besar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami ingin menjadi bagian dari kegerakan-Mu 

di tahun tuaian besar ini. Bantu kami untuk 
mempersiapkan diri menerima urapan-Mu, sehingga 
kami pun bisa Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 27-28; Matius 21:1-22 

 
 



11 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
LEVEL KEMULIAAN YANG LEBIH BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 3: 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 3:18 Dan kita semua mencerminkan 
kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak 
berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari 
Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi 
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang 
semakin besar. 
 
Pernahkah Anda melihat balon udara? Biasanya balon 
berukuran besar ini memiliki beragam warna cerah dan 
mengapung di udara. Balon udara adalah teknologi 
penerbangan pertama yang manusia ciptakan sebelum 
pesawat terbang.  Ditemukan oleh Montogolfier 
bersaudara pada tahun 1783 dan diterbangkan 
pertama kali oleh Pilatre de Rozier dan Marquis 
d'Arlandes pada tahun yang sama. Pada dasarnya, 
balon udara terdiri hanya dari 3 bagian saja: parasut 
balon itu sendiri, burner atau pembakar sebagai 
pemanas udara, dan basket atau keranjang untuk 
tempat penumpang. Tahukah Anda bagaimana balon 



udara bisa terbang tinggi? Prinsip kerja balon udara 
sangatlah sederhana. Berdasar prinsip ilmiah dasar 
bahwa udara yang lebih panas akan menaik di atas 
udara yang lebih dingin. Jadi, ketika udara yang 
terperangkap dalam balon yang menjadi lebih panas 
dari udara yang di luar, parasut balon udara dapat 
mengembang dan bergerak naik ke atas. Semakin 
udara di dalam parasut balon itu lebih panas dari udara 
yang berada di luar, akan semakin melambung tinggi 
pulalah balon udara itu. 
 
Prinsip balon udara yang sederhana ini dapat kita 
aplikasikan juga dalam hidup kekristenan kita. 
Ibaratnya, kita adalah balon udara itu, dan urapan 
Tuhan adalah burner atau apinya. Sama seperti balon 
udara yang tidak dapat bergerak naik ke atas tanpa 
adanya hawa panas dari burner, kita pun juga tidak 
dapat terbang tinggi tanpa adanya 'hawa panas', yang 
tak lain adalah urapan Allah yang mendorong kita 
untuk terbang tinggi.  
 
Ya, hanya dengan adanya urapan Allah dalam hidup 
kita, barulah kita dapat naik ke level yang lebih tinggi. 
Semakin besar urapan yang ada dalam kehidupan kita, 
semakin besar pulalah kemuliaan Tuhan yang dapat 
dinyatakan-Nya melalui hidup kita. Karena itu, 
usahakanlah diri kita untuk selalu hidup dalam 



pengurapan-Nya, maka hidup kita pun akan selalu 
dibawa-Nya naik ke level yang lebih tinggi. 
 
RENUNGAN 
PENGURAPAN YANG LEBIH BESAR membawa kita 
masuk ke LEVEL KEMULIAAN YANG LEBIH BESAR 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita membutuhkan pengurapan yang 

lebih besar lagi? 
2. Menurut Anda, bagaimana pengurapan yang lebih 

besar dapat membawa nama Tuhan dimuliakan lebih 
lagi? 

3. Komitmen apa yang dapat Anda ambil untuk dapat 
memperoleh pengurapan-Nya yang lebih besar? 
Tuliskanlah!  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu menerima urapan-Mu yang lebih 

besar lagi dalam hidup kami. Kami rindu dapat Engkau 
pakai lebih lagi di level yang lebih tinggi, dan biarlah 
nama-Mu saja yang dimuliakan melalui kehidupan 

kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 29-30; Matius 21:23-46 



12 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJADI KRISTEN PENUH PENGURAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 9:7-10 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 9:8 Biarlah selalu putih pakaianmu dan 
jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. 
 
Yosi senang sekali dengan motor barunya. Kebetulan 
hari itu hari libur. Ia pun memutuskan untuk 
melakukan wisata kota. Mendekati pertengahan hari, 
indikator tangki bensinnya berkedip-kedip. Ya, tadi pagi 
ia lupa mengisi bensin. Ah, nanti saja diisi setelah 
makan, begitu pikirnya. Setelah makan, ia merasa 
tempat tujuan berikutnya sangat dekat, sedangkan 
pom bensin lumayan jauh. Lebih baik ia mampir dulu 
sebelum mengisi tangki. Rasanya bensinnya masih 
cukup. Namun, dalam perjalanan ke pom bensin, tiba-
tiba mesin motornya mati. Belum lagi, ternyata pom 
bensin itu tutup. Akhirnya, Yosi harus mendorong 
motornya jauh-jauh di bawah panas terik matahari 
untuk mencari pedagang bensin eceran. 
 



Sebagai anak Tuhan, kita pun sering melakukan 
kesalahan yang sama. Ketika mendapatkan visi atau 
rhema firman Tuhan, kita begitu bersemangat. Lalu kita 
berusaha melakukan banyak hal untuk memuliakan 
Tuhan. Namun, kita lupa untuk selalu memenuhi diri 
dengan pengurapan-Nya. Kita merasa urapan yang 
pernah kita terima itu cukup untuk mencapai tujuan-
tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tanpa kita 
sadari, di satu titik, minyak urapan itu mengering dan 
hal-hal yang biasanya terasa ringan menjadi begitu 
berat dan semakin melelahkan. 
 
Benar, tidak cukup hanya sekali menerima urapan. Tak 
peduli seberapa besar dan penting tugas yang sudah 
Tuhan percayakan, kita tetap perlu meluangkan waktu 
untuk mendekatkan diri pada-Nya. Kita perlu 
mengizinkan Roh Kudus memperbarui dan membentuk 
bejana hati kita dari waktu ke waktu. Agar kita pun bisa 
bertumbuh dalam pengurapan-Nya dan siap menerima 
urapan yang lebih besar lagi. Urapan yang selalu baru 
setiap harinya. Yang tidak akan pernah mengering. 
Seperti yang firman Tuhan katakan, biarlah selalu ada 
minyak di atas kepala kita. Dengan minyak yang baru 
itulah, Tuhan akan memberikan terobosan yang baru, 
membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, dan lagi. 
(MV.L) 
 
 



RENUNGAN 
Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya TANPA 
atau SEDIKIT PENGURAPAN, biarlah kepala kita selalu 
PENUH DENGAN MINYAK URAPAN 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hidup 

yang penuh dengan minyak urapan?  
2. Mengapa Anda memerlukan pengurapan baru dari 

waktu ke waktu? 
3. Komitmen apa yang dapat Anda ambil untuk selalu 

memenuhi diri Anda dengan minyak urapan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, berikanlah kami hati yang penuh 
dengan kesabaran. Agar di tengah kesibukan kami 

yang mendesak, kami tetap dapat menemukan 
kemauan untuk duduk diam di kaki-Mu. Untuk 
mengenal-Mu lebih dalam lagi, untuk belajar 

bergantung lebih lagi kepada-Mu, dan menerima 
pengurapan baru dari-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu 
yang kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 31-33; Matius 22:1-22 

 



13 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KONDISI HATI YANG MENGAKTIFKAN PENGURAPAN 

ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Samuel 16:4-13 
 
RHEMA HARI INI 
1 Samuel 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada 
Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau 
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. 
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia 
melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN 
melihat hati." 
 
Daud adalah satu sosok yang menarik. Meskipun 
disebut Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati-
Nya, ia bukanlah orang yang sempurna. Ia justru 
memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Sebagai 
anak, Daud biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak 
memiliki kelebihan apa pun, sehingga orangtuanya 
begitu mudah melupakan dan tidak 
memperhitungkannya. Namun, Tuhan begitu 
mengasihi Daud karena Tuhan melihat jauh ke dalam 
hati. Ia memiliki hati yang terpaut pada Tuhan. Sejak 
muda, ia gemar merenungkan taurat Tuhan. Ia seorang 



pemuji dan penyembah, bahkan tujuh kali sehari ia 
memuji-muji Tuhan. Itu berarti, dalam setiap situasi 
dan kondisi, buruk ataupun baik, Daud tetap bisa 
memuji dan mengucap syukur.  
 
Seperti orang yang jatuh cinta, dalam keadaan 
terburuk pun masih bisa melihat kebaikan orang yang 
dicintainya. Daud selalu sedang jatuh cinta kepada 
Tuhan. Ia selalu mendahulukan dan sangat menjaga 
hubungannya dengan Tuhan. Daud mudah diingatkan 
akan kesalahannya dan segera bertobat sungguh-
sungguh. Ia juga tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. 
Ia mengakui semua yang ia peroleh adalah dari Tuhan. 
Karena melihat hati Daud yang seperti inilah, Tuhan 
memilih Daud. Bukan salah satu dari ke tujuh kakaknya 
yang notabene lebih cocok perawakannya untuk 
menjadi raja. Pengurapan Allah mengubah hidup Daud 
dari anak gembala menjadi raja. Penyertaan-Nya 
mengikuti ke mana pun Daud pergi.  
 
Bila kita menginginkan urapan seperti Daud, 
pengurapan yang mengubah total jalan hidup kita, 
milikilah hati seperti Daud. Hati yang sangat mencintai 
dan selalu tertuju pada Tuhan. Bereskan dan siapkan 
hati kita. Jangan simpan kemarahan, kebencian, 
kesombongan, iri hati, dan kekecewaan. Saat hati kita 
sudah siap, urapan Tuhan akan dicurahkan atas kita, 
sebab Tuhan sebenarnya sudah menyediakan dan tidak 



sabar ingin mengurapi kita. Supaya kita bisa mengalami 
babak kehidupan baru yang penuh kemenangan dan 
masuk ke level kemuliaan yang lebih tinggi. (PF) 
 
RENUNGAN 
Ketika hati kita BAIK, BERES, dan SIAP, pengurapan 
Allah akan BEKERJA dan hidup kita masuk ke LEVEL 
YANG PENUH KEMULIAAN 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda merasa sudah menerima 

pengurapan Tuhan? 
2. Bila sudah, perbedaan apa yang dibawa 

pengurapan tersebut? Bila belum apa yang menjadi 
penghalang Anda untuk menerima pengurapan?  

3. Apa yang harus Anda lakukan untuk terus-menerus 
hidup dalam urapan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami ingin hati seperti Daud. Hati yang 
begitu mencintai-Mu lebih dari segala sesuatu. Tolong 
kami, Yesus, untuk membuang segala yang negatif dari 

hati kami, supaya kami bisa melihat dan merasakan 
semua kebaikan-Mu dalam hidup kami dan terus 

mengucap syukur kepada-Mu. Bersihkan hati kami, 
agar kami siap menerima urapan-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 34-35; Matius 22:23-46 



14 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SEDIAKAN BEJANA KOSONG SEBANYAK MUNGKIN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Raja-Raja 4:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-Raja 4:3-4 Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, 
mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala 
tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan 
terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu 
sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu 
tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana 
yang penuh, angkatlah!" 
 
Seorang janda nabi sedang terlilit hutang yang begitu 
besar. Ia sangat putus asa memikirkan nasib kedua 
anaknya yang harus menanggung kesalahan 
orangtuanya. Dengan hati yang hancur, ia datang 
kepada Elisa, mengeluhkan semua keadaanya. Elisa 
pun tergerak untuk menolong janda tersebut. Dengan 
hikmat yang Tuhan berikan, Elisa segera 
memerintahkan perempuan tersebut beserta kedua 
anaknya untuk pergi ke tetangga dan meminta bejana-
bejana kosong sebanyak mungkin. Setelah 
mendapatkan apa yang diminta, mereka segera masuk 



ke dalam rumah, menutup pintu, dan mulai 
menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana kosong 
seperti yang diperintahkan Elisa. Keajaiban pun terjadi, 
semua bejana-bejana terisi penuh dengan minyak. 
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah 
perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah 
kepadaku sebuah bejana lagi." Namun anaknya 
menjawab, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah 
minyak itu mengalir.  
 
Hati janda nabi yang hancur, haus dan berharap 
kepada Tuhan membuat hati Tuhan tersentuh dan 
tergerak, sehingga melalui hamba-Nya Elisa, ia 
menerima pengurapan dan mujizat Tuhan secara 
supranatural. Namun sayangnya, pengurapan itu harus 
berhenti, karena bejana-bejana yang diperlukan untuk 
mengisi minyak telah habis.  
 
Sebanyak bejana hati yang bisa kita sediakan, sebesar 
itulah urapan Tuhan yang akan kita terima. Artinya, 
untuk menerima urapan yang lebih besar, kita perlu 
mempunyai kehauasan hati yang lebih besar, 
penyerahan diri yang lebih sungguh, menyediakan 
waktu yang lebih banyak, untuk berdoa dan berendam 
dalam hadirat Tuhan serta komitmen yang lebih kuat 
untuk menggali firman. Semua itu akan menarik 
pengurapan Roh kudus turun atas kita. Oleh karena itu, 
sediakanlah bejana hati, bejana waktu, bejana 



komitmen, bejana penyerahan, dan bejana-bejana 
kosong  lainnya lebih lagi. Sehingga kita dapat 
menerima pengurapan Roh Kudus yang lebih besar 
lagi, dan masuk ke level yang lebih tinggi pula. 
 
RENUNGAN 
Sebanyak BEJANA HATI yang bisa kita SEDIAKAN, 
sebesar itulah URAPAN TUHAN yang akan kita terima 
 
APLIKASI 
1. Apa yang harus Anda sediakan untuk menerima 

pengurapan dari Tuhan?  
2. Seberapa banyakkah bejana kosong yang harus 

Anda sediakan untuk menerima pengurapan dari 
Tuhan? 

3. Bejana kosong seperti apakah yang Tuhan 
kehendaki, agar Anda dapat menerima pengurapan 
dari Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas pengurapan yang Engkau 

curahkan kepada kami selama ini. Kami berkomitmen 
untuk menyediakan bejana-bejana kosong dalam hidup 

kami lebih lagi, sehingga kami boleh menerima 
pengurapan Roh kudus yang lebih besar lagi, dan 

masuk ke level yang lebih tinggi pula. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 36-38; Matius 23:1-22 

 



15 SEPTEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGASIHI TUHAN LEBIH SUNGGUH 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 12:28-34 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu. 
 
Kekeringan melanda suatu negara. Entah kapan 
kemarau panjang akan tergantikan dengan curah 
hujan. Di berbagai perkebunan, tumbuh-tumbuhan 
yang seharusnya berbuah, satu per satu layu dan mati. 
Namun, di suatu sudut, terlihat pohon anggur yang 
berbuah lebat. Tidak ada seorang pun, bahkan yang 
sudah puluhan tahun bekerja dalam perkebunan, 
dapat menjelaskan keajaiban tersebut. Mereka 
menyebutnya sebagai fenomena. Fenomena, meski 
sangat tidak biasa dan jarang terjadi, bukan berarti 
tidak bisa dijelaskan. Hukum sebab akibat tetap 
berjalan. Ratusan meter dari tempat pohon itu berdiri, 
terdapat sungai besar yang masih mengalir. Di tepian 



sungai, tampak akar tanaman mencuat keluar dari 
tanah. Ya, itulah akar si pohon anggur. Ia telah 
menjulurkan akarnya ke tempat yang sangat jauh demi 
memuaskan dahaganya.  
 
Kita pun akan melalui berbagai musim kehidupan. 
Meski Allah sedemikian besar mengasihi kita dan kasih-
Nya tak akan pernah berubah selamanya, kita tidak 
akan selalu merasakannya. Ada saat-saat-Nya ketika 
Sumber Kasih itu seolah menjauh dari kita. Kesulitan 
demi kesulitan mendera. Kerohanian kita mengering. 
Urapan-Nya tak lagi tercurah. Bahkan, orang-orang di 
sekitar kita seolah hendak mengalihkan mata kita dari 
Tuhan. Mereka akan mencoba membuat kita beranjak 
dari tempat di mana Tuhan telah meletakkan kita dan 
menimbang segala sesuatu seperti cara manusia 
berpikir. 
 
Kebimbangan boleh menyapu hati kita, tetapi satu hal 
yang pasti, jangan biarkan kaki kita tergoyahkan. 
Seperti pohon yang tidak pernah menyerah 
menemukan sumber air, jangan pernah berhenti 
mencari Tuhan. Kasihilah Dia lebih sungguh-sungguh 
lagi. Jangan biarkan kesukaran maupun pandangan 
orang menggoncangkan kasih kita kepada Allah. Biarlah 
komitmen kita dalam mengasihi Tuhan 
menggoncangkan hati-Nya, sehingga Dia melimpahkan 
urapan-Nya yang lebih besar lagi kepada kita. Saat 



orang-orang menyaksikan bagaimana Tuhan membawa 
kita melampaui segala kemustahilan ke level yang lebih 
tinggi, mereka pun akan memuliakan nama-Nya. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jika kita bisa MEMPERBESAR KOMITMEN kita dalam 
MENGASIHI TUHAN, kita akan menerima URAPAN 
YANG LEBIH BESAR 
 
APLIKASI 
1. Bagaimakah komitmen Anda dalam mengasihi 

Tuhan selama ini?  
2. Mengapa kita perlu memperbesar komitmen kita 

dalam mengasihi Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat memperbesar komitmen 

Anda itu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila kasih kami 

kepada-Mu sempat tergoyahkan oleh kemarau 
panjang dalam hidup kami. Kami mau belajar, untuk 
mengakar lebih dalam lagi dalam kasih-Mu, untuk 

mengasihi-Mu lebih sungguh lagi, tak peduli apa pun 
yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 39-40; Matius 23:23-39 



16 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
GIAT MENJADI SALURAN BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 5:13-16 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 
di sorga." 
 
Dalam perjalanan menuju kampung halaman untuk 
menikmati masa tua, Bai Fangli melihat anak-anak 
bekerja di ladang karena tak mampu membayar uang 
sekolah. Tergerak hatinya, ia memutuskan untuk 
melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang becak. Usia 
74 tahun tak menghalanginya untuk mengayuh becak 
dan memberikan perolehannya ke sekolah-sekolah 
lokal, termasuk Universitas Nankai. Penghasilan 
terakhirnya diberikan ke SMA Yaohua saat ia berusia 
90 tahun. Karena pengabdiannya, pada tahun 2004, Bai 
Fangli terpilih sebagai salah satu dari 20 kandidat yang 
kisah hidupnya menyentuh banyak orang. 
 



Dalam Kisah Para Rasul 9:36-42, diceritakan tentang 
Tabita, atau Dorkas, yang tergerak hatinya saat melihat 
para janda yang hidup dalam kekurangan. Ia suka 
berbuat baik dan membuatkan baju untuk mereka di 
masa itu. Saat Dorkas meninggal karena sakit, semua 
janda itu membawa pakaian yang telah dibuatkan 
Dorkas. Mereka menunjukkan kebaikan Dorkas kepada 
Petrus, yang kemudian membangkitkan Dorkas. 
 
Dari dua cerita itu, kita bisa belajar bagaimana menjadi 
berkat bagi orang lain. Adakalanya, kita merasa belum 
bisa memberi saat ini. Nanti saja jika punya waktu 
longgar di masa pensiun, nanti jika sudah punya dana 
berlebih, nanti jika anak-anak sudah besar, dan masih 
banyak lagi alasan. Namun, Alkitab mengajarkan 
bahwa kita bisa menjadi saluran berkat dengan apa 
yang kita miliki saat ini—waktu, tenaga, keahlian, 
bahkan harta, tanpa perlu melakukannya “nanti”, saat 
kita merasa telah tiba saatnya untuk memberi. Kita 
perlu mengingat, semua yang kita miliki berasal dari 
Tuhan, bukan karena jerih payah kita semata. Dia ingin 
kita menggunakan semua pemberian-Nya itu bukan 
untuk kita nikmati sendiri, tetapi demi kemuliaan 
kerajaan-Nya. Saat kita membiarkan diri kita menjadi 
saluran berkat dan kesaksian hidup, Tuhan akan 
menambahkan urapan-Nya yang lebih besar lagi, 
sehingga kita pun bisa naik ke level yang lebih tinggi 



lagi. Ya, marilah kita semakin giat menjadi saluran 
berkat. 
 
RENUNGAN 
GUNAKAN pengurapan besar yang Tuhan berikan 
untuk MENJADI BERKAT bagi banyak orang dan 
MEMPERLUAS KERAJAAN ALLAH 
 
APLIKASI 
1. Kapan saat yang tepat untuk bisa menjadi saluran 

berkat? 
2. Mengapa kita harus menjadi saluran berkat? 
3. Apa saja yang bisa kita berikan atau lakukan untuk 

menjadi berkat bagi orang lain dan memperluas 
Kerajaan Allah?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ajarlah kami menjadi saluran berkat dengan 

waktu, tenaga, harta, jabatan, dan semua yang Engkau 
berikan di hidup kami. Kami mau terlibat dalam 

kegerakan-Mu untuk memperluas Kerajaan Allah. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 1-3; Matius 24:1-28 


