


24 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
NAIK LEVEL DALAM TANGGUNG JAWAB 

 
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, 
 
Di Universitas Princeton, Woodrow Wilson mulanya 
adalah seorang dosen, kemudian menjadi rektor. 
Meskipun sangat akrab dengan mahasiswanya, tetapi 
ia juga terkenal sangat keras kepada mahasiswa yang 
tidak serius. Suatu saat, ibu dari seorang mahasiswa 
yang dikeluarkan karena menyontek dan beberapa 
perbuatan curang lainnya, datang dan meminta agar 
anaknya diterima kembali. Kalau tidak, ia akan mati, 
karena semua itu mempengaruhi kesehatan dan 
reputasinya. Wilson pun menyampaikan 
pandangannya, "Ibu, jika saya harus memilih antara 
hidup Anda, atau hidup saya, atau hidup orang lain, 
dengan apa yang baik buat universitas ini, maka saya 



harus memilih apa yang baik bagi universitas ini. Sebab 
universitas ini adalah tanggung jawab saya." Karena 
kemampuan memikul tanggung jawab yang hebat, 
karier Wilson naik dan terus naik. Setelah melepas 
jabatan rektor, Wilson terpilih sebagai gubernur New 
Jersey, dan kemudian Presiden Amerika Serikat, 
bahkan sampai dua kali. 
 
Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, 
artinya Tuhan menuntut tanggung jawab atas kita. Apa 
pun posisi dan peranan kita, ada bagian yang menjadi 
tanggung jawab yang harus kita pikul. Saat kita ingin 
meraih kesuksesan, kita harus berani mengambil 
keputusan yang penting dan sulit, tetapi jangan kita 
menghindari setiap konsekuensinya. Semakin besar 
dan penting posisi kita, semakin besar tanggung jawab 
yang harus kita pikul.  
 
Kemampuan kita memikul tanggung jawab 
menentukan seberapa besar berkat yang Tuhan 
percayakan. Jalani setiap bagian kita bersama dengan 
Tuhan, maka Dia akan memampukan kita. Bagian kita 
adalah berani menerima tanggung jawab yang lebih 
besar, berani bayar harga untuk mengerjakannya, serta 
berani berkorban untuk menyelesaikan. Percayalah, 
Tuhan akan memberi kekuatan, bahkan ada saatnya 
Tuhan akan berperang ganti kita. Kita akan dibawa naik 
dan terus naik. Menjadi kepala, bukan ekor. Sesuai 



waktu dan ketetapan-Nya, Tuhan akan membawa kita 
ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau MENGANGKAT HIDUP kita ke LEVEL YANG 
LEBIH TINGGI karena Dia mau kita juga NAIK LEVEL 
dalam hal TANGGUNG JAWAB 
 
APLIKASI 
1. Adakah tanggung jawab yang hendak dipercayakan 

kepada Anda, tetapi Anda ragu untuk mengambilnya? 
Apa yang membuat Anda ragu?  

2. Mengapa Tuhan ingin kita naik level dalam hal 
tanggung jawab? 

3. Langkah apa yang dapat Anda ambil untuk 
menerika tanggung jawab itu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Engkau ingin mengangkat 

kami menjadi kepala dan bukan ekor. Teguhkanlah hati 
kami, agar kami dapat merima setiap tanggung jawab 
dengan penuh rasa tanggung jawab. Biarlah apa yang 
kami kerjakan dapat membawa kemuliaan bagi nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 17-18; Matius 27:27-50 

 



25 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENERIMA 

TANGGUNG JAWAB BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 19:12-27 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 19:17 Katanya kepada orang itu: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hamba yang baik; engkau telah 
setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah 
kekuasaan atas sepuluh kota. 
 
Di sebuah hutan rimba, ada segerombol kera yang 
sedang bergotong-royong menimbun makanan untuk 
disimpan di musim dingin. Atas kesepakatan bersama, 
gerombolan kera itu pun menunjuk si ekor putih untuk 
menjaga setumpuk tinggi cadangan makanan selagi 
kawanan lainnya pergi mencari makanan. Dengan 
perasaan bercampur aduk, si ekor putih menerima 
tugas itu. Ia senang karena dipercaya kawanannya, 
tetapi ia takut kalau-kalau ia tidak dapat menahan hati 
untuk memakannya. Bersusah payah ia menahan 
nafsunya. Ia pun berpikir, kalau ia diam saja, ia tidak 
mungkin bisa tahan untuk tidak memakannya. Lebih 
baik ia menyibukkan diri untuk mengalihkan 



perhatiannya. Kemudian, si ekor putih memutuskan 
untuk memilah-milah setumpuk tinggi makanan itu 
berdasarkan mana yang lebih cepat busuk. Setelah 
beberapa waktu, gerombolan kera lainnya pun kembali 
ke gua dan mereka semua terkejut melihat betapa 
cadangan makan mereka sudah tertata sangat rapi. 
Kawanan itu segera berkumpul, berunding, dan 
akhirnya menunjuk si ekor putih sebagai pemimpin 
mereka yang baru. 
 
Si ekor putih tadi awalnya hanya ditunjuk untuk 
menjaga dan mengawasi cadangan makanan kera-kera 
itu saja. Namun, karena ia memiliki hati yang siap 
melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar, ia tak 
hanya menjaga setumpuk makanan itu, tetapi juga 
melakukan hal yang lebih lagi untuk kepentingan 
bersama. Tak heran, apabila pada akhirnya ia dipilih 
menjadi pemimpin gerombolan itu. 
 
Hal yang sama juga berlaku pada kita. Tuhan pun ingin 
mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi lagi. 
Namun, sadarkah kita, bahwa kita harus siap 
mengerjakan tanggung jawab kita, bahkan lebih lagi, 
untuk dapat dipercaya? Ketika kita dipercaya lebih, kita 
pun pasti akan dituntut lebih juga (Luk. 12:48). Maka 
dari itu, apabila kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi dan 
menerima janji-Nya, persiapkanlah diri kita untuk 
menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. 



RENUNGAN 
Janji Tuhan untuk mengangkat hidup kita HANYA 
AKAN TERGENAPI dalam diri orang yang SIAP 
MENERIMA tanggung jawab YANG LEBIH BESAR LAGI 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah Anda dapat dipercaya? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Tuhan ingin Anda mempersiapkan diri 

untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk dapat 

dipercaya Tuhan lebih lagi? Tuliskan. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang dapat Engkau 
percaya lebih lagi. Kami mau belajar mempersiapkan 

diri kami sehingga kami juga dapat Engkau pakai untuk 
mengemban tugas yang lebih besar lagi dari-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 19-20; Matius 27:51-66 



26 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUGAS YANG LEBIH BESAR MENANTI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 
menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel 
yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat 
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya 
keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung 
bumi." 
 
Semarak Asian Games 2018 masih terasa meski 
acaranya telah selesai dua minggu yang lalu. Sejumlah 
atlet mengharumkan nama Indonesia saat 
menyumbangkan beragam medali. Salah satunya dari 
olahraga paralayang yang atletnya, Jafro Megawanto, 
menyumbangkan medali emas ke-7. Ketertarikannya 
akan paralayang muncul di usia remajanya karena 
kerap bermain di lapangan landing atlet paralayang. 
Melihat peluang untuk mendapatkan uang jajan dan 
membantu orangtua, ia menjadi paraboy atau pelipat 
parasut. Berawal dari itu, muncul motivasi untuk 



menjadi seperti atlet yang berlatih di lapangan. Seiring 
waktu, ia mendapat tawaran untuk menjadi atlet dan 
mulai belajar terjun. Akhirnya, ia memiliki lisensi 
sebagai atlet paralayang. Setelah itu, muncul keinginan 
untuk meraih prestasi. Berbagai kejuaraan nasional 
dan internasional pun diikuti. Yang terakhir adalah 
berlaga di Asian Games dan mempersembahkan 
medali emas bagi Indonesia. Tentu perjuangan Jafro 
tak berhenti sampai di sini, ada tujuan dan prestasi 
besar lain yang menantinya. 
  
Melihat tujuan demi tujuan yang dicapai Jafro, kita pun 
menjalani proses yang serupa dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Setiap kita diberi pekerjaan dan panggilan 
yang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita 
kerjakan hari ini pun mempersiapkan kita untuk 
melakukan tugas-tugas berikutnya. Seperti rhema kita 
hari ini, ada tugas yang lebih besar sedang menanti 
kita, yang akan Tuhan percayakan kepada kita di 
bidang apa pun yang kita tekuni, termasuk dalam 
panggilan kita.  
Apa pun panggilan yang telah kita terima dan apa yang 
kita kerjakan sekarang, marilah kita belajar melatih 
kepekaan kita agar bisa menangkap dan menerima 
pesan serta tugas yang lebih besar dari Tuhan. 
Kemudian lakukanlah dengan setia untuk menjadi 
terang sebagai wakil Allah bagi dunia di sekitar kita. 
Percayalah, karya Allah dalam hidup kita belumlah 



selesai. Dia masih ingin mengangkat hidup kita ke level 
lebih tinggi lagi. 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa TANGGUNG JAWAB dan PANGGILAN 
YANG LEBIH BESAR dari Tuhan MENANTI KITA SEMUA 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu melakukan tugas Anda 

dengan baik? 
2. Menurut Anda, apakah yang sedang menanti 

Anda? 
3. Bagaimana Anda merespons tugas yang lebih 

besar dari Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih karena telah memberikan tugas 
yang kami lakukan saat ini dan mempersiapkan tugas 
yang lebih besar bagi kami. Tolong kami untuk tekun 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 21-22; Matius 28 
 



27 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PERBESAR KAPASITAS UNTUK KEPERCAYAAN YANG 

LEBIH BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 54:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan 
bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah 
menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan 
pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! 
 
Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan 
aksi Joni, pemanjat tiang bendera setinggi dua belas 
meter. Bocah kelas 1 SMP ini menyelamatkan prosesi 
pengibaran bendera merah putih di kabupaten Belu, 
NTT. Apa yang ia lakukan membuat mata bangsa ini 
tertuju padanya. Sampai bapak presiden pun ikut 
memberikan apresiasi atas tindakannya yang berani. 
Kemampuannya tersebut ternyata tanpa sengaja 
terpupuk melalui kesetiaannya membantu 
orangtuanya bekerja setiap pulang sekolah. Joni selalu 
memanjat dan mencari buah asam untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga. Di situlah, dari hari ke hari 
keahliannya memanjat terpupuk. Sebagai anak bungsu 



dari sembilan bersaudara, bisa saja ia menolak dan 
memilih untuk bersantai di rumah. Bukankah ia 
memiliki banyak kakak yang bisa diandalkan? Namun, 
tidak demikian dengan Joni. Ia memilih untuk bayar 
harga. Ia memilih untuk kerja keras, mengeluarkan 
keringat, tenaga, serta merelakan waktu bermainnya. 
Rasa tanggung jawabnya sebagai seorang anak 
sedemikian terpupuk. Bahkan, sebagai anak bangsa ia 
tidak tinggal diam melihat bendera merah putih 
terkulai begitu saja.  
 
Dalam alkitab, kita juga dapat melihat si bungsu Daud, 
yang mengerjakan apa yang diperintahkan 
orangtuanya dengan penuh tanggung jawab. 
Menghadapi singa dan beruang saat menggembalakan 
domba-dombanya adalah makanan harian Daud. Tanpa 
ia sadari, ternyata itulah cara Tuhan mempersiapkan 
dan melatih Daud untuk mengalahkan Goliat.  
 
Apa pun yang ada di hadapan kita, yang Tuhan izinkan 
untuk kita kerjakan, bukanlah kebetulan. Mulailah setia 
pada perkara kecil. Karena itulah cara Tuhan 
mempersiapkan kita. Kita hanya perlu memperbesar 
kapasitas hati kita untuk bayar harga. Untuk bekerja 
serta belajar lebih keras dan lebih sungguh lagi, agar 
kita siap menerima tanggung jawab atau kepercayaan 
yang lebih besar dari Tuhan. Sehingga kita juga bisa 



naik ke level yang lebih tinggi, dengan kepercayaan dan 
tanggung jawab yang lebih besar. 
 
RENUNGAN 
Rahasia pertama untuk menerima KEPERCAYAAN 
LEBIH BESAR dari Tuhan adalah MEMPERBESAR 
KAPASITAS HATI untuk BAYAR HARGA 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memperbesar kapasitas hati untuk 

bayar harga lebih lagi mengerjakan setiap tugas atau 
pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk Anda selesaikan 
hari-hari ini?  

2. Menurut Anda, bagaimana caranya agar kita dapat 
menerima kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan?  

3. Persiapan apa yang Tuhan ingin Anda pelajari, 
latih, dan kerjakan lebih lagi dalam hidup Anda? 
Sebutkan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas setiap persiapan yang Engkau 
berikan bagi kami. Apa pun yang ada di hadapan kami, 

akan kami kerjakan dengan setia dan penuh 
kesungguhan. Kami mau memperbesar kapasitas hati 

kami untuk bayar harga, sehingga kami siap menerima 
kepercayaan yang lebih besar dari-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 23-24; Markus 1:1-22 



28 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
LAYAK DIPAKAI UNTUK PEKERJAAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 2:15-26 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 2:21 Jika seorang menyucikan dirinya dari 
hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah 
untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang 
layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk 
setiap pekerjaan yang mulia. 
 
Emas dan perak disebut logam mulia karena sifatnya 
yang tahan korosi, tahan terhadap serangan senyawa-
senyawa kimia lain, sulit didapat, dan tentu saja karena 
nilai ekonomisnya yang tinggi. Emas adalah logam yang 
lunak, sehingga mudah ditempa, tetapi juga cukup kuat 
dan tidak mudah dihancurkan. Di zaman modern, emas 
menjadi lebih bermanfaat karena diketahui dapat 
menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Karena 
sifat-sifat tersebut, kita memakai emas untuk 
membuat perhiasan, komponen komputer dan ponsel, 
bahkan pengobatan, serta masih banyak lagi 
kegunaannya yang penting.  
 



Kita perlu menyadari adanya perkara yang lebih mulia 
dan kurang mulia. Apa yang akan dipercayakan kepada 
kita tergantung dari bagaimana hidup kita di mata 
Tuhan. Apakah kita tampil bak emas, perak, kayu, atau 
tanah. Sebab, tidak mungkin orang membuat mahkota 
dari kayu atau tongkat kerajaan dari tanah liat. Seperti 
emas dan perak yang harus dilebur dan ditempa 
terlebih dahulu untuk dapat dipakai, kita pun harus 
memurnikan segala kebiasaan dan sifat yang membuat 
kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Semakin kita 
menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, Tuhan akan 
memandang kita layak dipakai dalam setiap pekerjaan 
yang mulia. 
 
Bila kita rindu dipakai Tuhan dalam perkara-perkara 
yang lebih besar, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. 
Relakan hati saat Tuhan menempa kita dengan 
berbagai didikan-Nya. Dia akan membuat hati kita 
lunak, mudah dibentuk, tetapi sekaligus kuat dan tidak 
mudah dikalahkan oleh berbagai godaan. Jaga pikiran 
tetap murni dan positif. Sucikan diri dari yang jahat. 
Jadikan hati kita seperti emas murni yang mahal 
harganya, supaya kita layak untuk pekerjaan, posisi, 
kepercayaan, kedudukan, dan berkat yang mulia. 
Sebab Tuhan hanya akan mempercayakannya pada 
orang-orang yang berkenan kepada-Nya. Hanya kepada 
hamba-hamba yang berintegritas tinggi dan bisa 



dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih 
besar dan dibawa ke level lebih tinggi. (PF) 
 
RENUNGAN 
Semakin kita MENYUCIKAN DIRI dari hal-hal yang 
jahat, semakin Tuhan memandang kita LAYAK DIPAKAI 
untuk setiap PEKERJAAN MULIA-NYA 
 
APLIKASI 
1. Periksalah diri Anda, ada dalam kategori apakah 

Anda saat ini: emas, perak, kayu, atau tanah? 
2. Hal-hal apa yang membuat hidup Anda tidak suci?  
3. Langkah apa saja yang akan Anda ambil untuk bisa 

menyucikan diri Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering tidak bisa 

menjaga kesucian diri kami. Tolong kami Tuhan agar 
kami kuat melawan segala godaan, mampukan kami 

untuk hidup dalam kekudusan, sebab tanpa 
pertolongan-Mu kami tidak akan mampu. Kami ingin 

menjadi hamba-Mu yang bisa dipercaya untuk 
melakukan pekerjaan mulia-Mu dan berguna bagi 

kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 25; Markus 1:23-45 



29 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KEHORMATAN ATAU BEBAN? 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 25:14-30 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 25:27-28 Karena itu sudahlah seharusnya 
uangku itu kauberikan kepada orang yang 
menjalankan uang, supaya sekembaliku aku 
menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu 
ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah 
kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 
 
Seorang penyanyi terkenal direkrut untuk melayani di 
sebuah gereja besar. Bukan main senangnya ia. Di awal 
pelayanannya, semangatnya menyala-nyala. Apalagi, ia 
langsung dipercayakan menjadi pemimpin pujian. 
Selain memiliki suara yang bagus, ia juga memiliki 
banyak ide cemerlang yang sering digunakan dalam 
pelayanan. Namun, lama-kelamaan ia merasa semua 
pelayanan dibebankan padanya.  Secara terbuka dan 
berulang-ulang, ia menyampaikan keluhannya itu ke 
beberapa pelayan Tuhan lainnya. Suatu hari, kabar 
tentangnya sampai kepada pemimpin gereja. Dengan 
penuh kasih, pemimpin gereja itu pun menegurnya. 



Namun, meskipun ditegur berulang kali, ia tidak 
berubah dan terus mengeluh. Akhirnya, ia pun 
diberhentikan karena dianggap sudah kelewat batas.  
 
Setiap orang pasti memiliki minimal satu talenta dalam 
hidupnya. Sebagai orang percaya, kita pun yakin bahwa 
itu merupakan tanggung jawab yang Tuhan 
percayakan. Masalahnya, bagaimana kita menanggapi 
tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Memang, 
semakin banyak talenta yang kita miliki, semakin 
banyak pula tanggung jawab yang harus kita kerjakan. 
Dalam bacaan hari ini, hamba dengan lima talenta 
memberi teladan yang luar biasa. Ia melihat 
kepercayaan tuannya sebagai kehormatan, sehingga ia 
berusaha sebaik mungkin. Alhasil, ia pun diberi 
kepercayaan yang lebih besar lagi. Berbeda dengan 
hamba yang diberi satu talenta. Ia melihat kepercayaan 
tuannya sebagai beban dan mengubur talentanya. 
Akhirnya, ia menemui kebinasaan. 
 
Saat ini, mari kita menyadari apa tanggung jawab yang 
sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu 
tanggung jawab dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, 
studi, atau usaha. Apa pun kepercayaan itu, lihatlah 
sebagai kehormatan dan kesempatan besar yang 
Tuhan berikan. Dengan demikian, sekalipun tugasnya 
banyak dan berat, kita pasti semangat dalam 
mengerjakannya. Apabila kita mengerjakannya 



sepenuh hati, Tuhan akan memperhitungkannya dan 
kita pasti diberian tanggung jawab yang lebih besar 
dan mulia lagi. Janji-Nya untuk membawa hidup kita 
naik level pun tergenapi. 
 
RENUNGAN 
Lihatlah TANGGUNG JAWAB sebagai KEHORMATAN 
dan BUKAN BEBAN, maka Tuhan akan 
MENAMBAHKAN KEPERCAYAAN-NYA kepada kita 
 
APLIKASI 
1. Tanggung jawab apa yang Tuhan sedang 

percayakan kepada Anda saat ini? 
2. Bagaimana Anda meresponi tanggung jawab itu? 
3. Apa yang Anda dapatkan ketika menganggap 

tanggung jawab dari Tuhan adalah kehormatan dan 
bukan beban? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap tanggung 
jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami 
mohon, mampukan kami untuk mengerjakan setiap 
tanggung jawab itu sesuai dengan kehendak-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 26-27; Markus 2 



30 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMILIKI ROH YANG MENYALA-NYALA 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 12:9-21 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu 
kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 
Tuhan. 
 
Tidak pernah melewatkan setiap kesempatan yang ada 
adalah prinsip hidup Anti. Anti, gadis desa yang pindah 
ke kota karena melanjutkan sekolah dan bekerja. 
Setelah beberapa tahun tinggal di kota, ia ingin terlibat 
dalam pelayanan dan hatinya selalu tergerak saat 
melihat anak-anak kecil. Tuhan pun membukakan 
jalan. Ia memiliki teman baru dan sama-sama ikut 
dalam pelayanan anak di kota itu. Awalnya, Anti hanya 
membantu dalam hal-hal kecil saja. Menyapu dan 
menata tempat ibadah ia jalankan dengan senang hati.  
 
Waktu pun berlalu. Anti rindu lebih lagi dipakai Tuhan 
dalam pelayanan anak-anak. Kemudian, saat terpilih 
sebagai pemimpin choir anak untuk acara sekota, ia 
meragu. Apakah ia bisa menjalankan tanggung jawab 



yang besar itu? Namun, ia memilih percaya Tuhan yang 
akan memampukannya. Setelah itu, ia mulai sering 
diminta menjadi pembawa acara anak-anak, mengelola 
acara anak-anak sekota, menjadi pelatih teater, 
mengisi acara radio, mengatur acara pelatihan guru-
guru sekolah minggu, dan banyak hal lain yang 
sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benaknya.  
 
Tanggung jawab apa pun yang saat ini Tuhan 
percayakan kepada kita, lakukanlah dengan sepenuh 
hati, bersukacita, dan bukan karena terpaksa. Sebab 
Tuhan melihat respons hati kita saat kita 
menjalankannya. Ingatlah, Tuhan memberikan 
tanggung jawab sesuai kekuatan kita masing-masing. 
Miliki roh yang menyala-nyala dan lihat tanggung 
jawab sebagai berkat. Jika roh kita menyala-nyala, kita 
akan selalu siap menerima beban tanggung jawab 
sebesar apa pun juga. Saat kita berani meresponi tugas 
dari Tuhan, percayalah Dia juga bertanggung jawab 
untuk menyertai, memelihara, dan memampukan kita 
lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu, jagalah api roh kita 
agar tidak padam dan terus menyala di hadapan-Nya. 
Lihatlah segala pekerjaan Tuhan sebagai kehormatan, 
bukan beban. Siapkan hati kita untuk level tanggung 
jawab yang lebih besar. Maka Tuhan yang setia akan 
membawa hidup kita ke level yang lebih tinggi lagi. 
(LEW) 
 



RENUNGAN 
Kalau roh kita MENYALA-NYALA, beban TANGGUNG 
JAWAB sebesar apa pun akan kita TERIMA dan 
JALANKAN 
 
APLIKASI 
1. Tanggung jawab apa yang saat ini Anda terima? 

Bagaimana sikap hati Anda saat menjalankannya?  
2. Adakah hal yang menghalangi roh Anda menyala-

nyala di dalam Tuhan? Sebutkan! 
3. Apa komitmen Anda agar Anda bisa menerima dan 

menjalankan semua tanggung jawab besar yang 
diberikan kepada Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap bentuk 

tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. 
Kami tahu, itu adalah bentuk kepercayaan yang 

Engkau berikan kepada kami. Kami akan menerima 
dan menjalankan tanggung jawab itu dengan sepenuh 
hati kami. Biarkan roh kami terus menyala-nyala dalam 

melayani Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 1-2; Markus 3:1-19 


