


01 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MASA TUAIAN BESAR SUDAH DATANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 54:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 54:1 Bersorak-sorailah, hai si mandul yang 
tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-
sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah 
menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan 
suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari 
pada yang bersuami, firman TUHAN. 
 
Hari ulang tahun Nina semakin dekat. Ia sangat 
menanti-nantikan tibanya hari itu. Ia ingin tahu apa 
yang akan ayah dan ibunya berikan untuk kado ulang 
tahunnya. Sudah beberapa tahun terakhir ini ia 
meminta berlibur bersama ke Disneyland sebagai 
hadiah ulang tahunnya, tetapi belum juga ada tanda-
tanda keinginannya itu akan terpenuhi. Sampai tibalah 
hari ulang tahunnya. Sepulang dari sekolah, Nina 
mendapati sebuah kotak hadiah tergeletak di meja 
makan. Ketika dibukanya, Nina berteriak dengan 
gembira. Ya, isi kotak tersebut adalah tiket berlibur ke 
Disneyland pada liburan Natal nanti. Meski masih harus 



menunggu selama beberapa bulan lagi, walau Nina 
belum melihat adanya penampakan Disneyland di 
depan mata, tetapi ia tahu pasti bahwa liburan Natal 
nanti orangtuanya akan membawanya ke Disneyland. 
Hal itulah yang membuatnya bersorak-sorai dan 
bergembira dalam masa penantiannya. Karena Nina 
percaya hari itu akan segera tiba. 
 
Setiap kita pasti mempunyai pergumulan kita masing-
masing. Ada yang merindukan kehadiran buah hati, 
ada yang rindu memiliki rumah sendiri, ada pula yang 
rindu keluarganya dipulihkan, dan lain sebagainya. 
Sering kali dalam penantiannya, kita menghadapi 
banyak masalah yang membuat kita bertanya-tanya 
akankah Tuhan menjawab doa kita.  
 
Melalui bacaan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa 
masa perjuangan dan penantian kita akan segera 
berkahir. Meski saat ini belum ada sebuah tanda pun 
yang kita lihat, tetapi tetaplah teguh dalam iman 
percaya kita bahwa tuaian jawaban doa akan segera 
datang. Kita memerlukan iman dan firman-Nya untuk 
dapat menerima janji Allah tergenapi dalam hidup kita. 
Oleh karena itu, naikan level iman kita lebih tinggi lagi 
dan bersukacitalah seperti kita telah menerima tuaian 
besar Dia janjikan. Seperti apa yang kita imani, itulah 
yang akan segera kita terima. 
 



RENUNGAN 
Bersorak-sorailah, sebab MASA TUAIAN BESAR yang 
PENUH ANUGERAH dan KELIMPAHAN sudah datang 
 
APLIKASI 
1. Percayakah Anda masa tuaian besar akan segera 

datang? 
2. Menurut Anda, mengapa Anda harus memiliki hati 

yang bersukacita  dalam masa penantian? 
3. Bagaimana caranya agar Anda tetap memiliki iman 

yang teguh sembari menanti tuaian besar itu?  
 

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

berikan kepada kami. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa 
tahun ini adalah tahun tuaian besar. Tolong 

mampukan kami untuk melakukan bagian kami untuk 
dapat melihat dengan mata iman dan senantiasa 

bersukacita dalam masa penantian ini, karena kami 
tahu bahwa janji-Mu akan segera tergenapi dalam 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 3-4; Markus 3:20-35 

 
 



02 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERSIAPAN UNTUK MENYAMBUT TUAIAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 9:23-27 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 9:25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil 
bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam 
segala hal. 
 
Sebagian besar dari kita pasti sudah tidak asing lagi 
mendengar nama Evan Roberts, atau nama kota Wales. 
Tempat terjadinya kebangunan rohani yang sangat 
dahsyat, sampai-sampai bar dan bioskop harus tutup, 
sedangkan polisi harus menganggur karena kejahatan 
merosot tajam. Namun, pernahkah kita bertanya 
bagaimana semua itu bisa terjadi? Pernahkah kita 
merindukan hal tersebut juga terjadi atas kota dan 
bangsa kita?  
 
Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sebuah 
kebangunan yang besar bisa terjadi hanya karena ada 
orang-orang yang mau bayar harga. Mempersiapkan 
diri mencari wajah Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa. 
Itulah yang dilakukan Evan Roberts. Persiapan demi 



persiapan dilakukannya sejak ia berusia tiga belas 
tahun. Ia berdoa delapan jam per hari, mulai dari jam 
satu sampai jam lima pagi, kemudian dilanjutkan jam 
sembilan sampai jam dua belas siang. Selama sebelas 
tahun, ia berdoa untuk kebangunan negaranya. Bagi 
Evan, kebangunan rohani harus terjadi dalam hati kita 
terlebih dahulu, baru  bisa menjalar ke luar.  
 
Ya, tuaian besar-besaran hanya bisa terjadi ketika kita 
menginginkan, memimpikan, dan mengusahakannya 
dengan cara mempersiapkan diri sebaik mungkin. 
Persiapan adalah wujud iman kita atas tuaian besar 
yang sudah Tuhan sediakan. 
 
Hari-hari ini, Tuhan sedang menunggu kesiapan kita 
untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi. Dia 
sangat ingin memberkati kita, baik secara rohani 
maupun jasmani. Bukan dengan berkat yang biasa, 
tetapi dengan berkat yang luar biasa. Kita akan 
menerima jawaban doa yang selama ini tidak kunjung 
dijawab. Kesehatan dipulihkan secara total. Keuangan 
diberkati berlipat ganda. Banyak jiwa yang akan 
dimenangkan, bahkan jiwa yang sangat sulit dijangkau 
akan menerima anugerah keselamatan. Jadi, 
persiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga, Tuhan 
bisa membawa kita naik ke level lebih tinggi untuk 
menjadi pekerja-Nya dalam tuaian besar di akhir 
zaman. 



RENUNGAN 
PERSIAPKAN DIRI untuk MENYAMBUT PANEN BESAR, 
sebab persiapan adalah WUJUD IMAN kita atas 
TUAIAN BESAR yang sudah Tuhan sediakan 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk 

menyambut panen raya? Bagaimana Anda 
melakukannya? 

2. Menurut Anda, Mengapa Tuhan menunggu 
kesiapan Anda?  

3. Apa yang perlu Anda persiapkan untuk 
menyambut panen besar di akhir zaman? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas rencana-Mu bagi kami. Kami 

mau mempersiapkan diri kami untuk menyambut 
panen besar di akhir zaman. Roh kudus, kami mohon 

tuntunan-Mu dalam masa persiapan ini, sehingga 
ketika masa menuai tiba, kami dapat menangkap 

setiap rencana-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 5-6; Markus 4:1-20 



03 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SUPRANATURAL HARVEST 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 19:16-26 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 19:26 Yesus memandang mereka dan berkata: 
"Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah 
segala sesuatu mungkin." 
 
"Pagi-pagi sudah melamun," sapa Endar mengagetkan 
Pak Joko. Setiap pagi, Endar yang bekerja sebagai room 
boy di sebuah hotel berbintang, selalu mampir di 
warung masakan Jawa milik Pak Joko. Selain 
masakannya enak, Pak Joko juga selalu berbaik hati 
memberi nasi dan lauk banyak untuk Endar. Pak Joko 
tahu ia pemuda perantauan dan gajinya pas-pasan. 
Saat bercakap-cakap, Endar mengetahui ternyata Pak 
Joko sedang memikirkan kebutuhan sekolah anaknya. 
Hasil dari warung nasinya belum bisa menutup semua 
kebutuhan keluarganya. Namun, Pak Joko tetap 
berharap kepada Tuhan dan rajin bekerja.  
 
Siang itu, warung pak Joko kedatangan beberapa tamu 
hotel yang mendapatkan rekomendasi tempat makan 



dari Endar. Salah seorang dari mereka adalah pejabat 
yang sebentar lagi menikahkan putrinya. Istri sang 
pejabat sangat menyukai masakan Pak Joko, dan 
mereka memesan beberapa menu untuk pesta 
pernikahan putri mereka. Pak Joko pun menyambut 
gembira tawaran tersebut. Singkat cerita, acara 
berjalan sukses dan masakan Pak Joko mulai dikenal 
dan disukai banyak orang. Warungnya maju pesat dan 
ia tak lagi bingung memikirkan kebutuhan keluarga. 
 
Bagi orang yang telah berusaha dengan tekun dan 
bekerja dengan baik, Tuhan pasti akan memberikan 
berkat-Nya dengan adil. Ini disebut natural harvest, 
tuaian yang diperoleh dari hasil usaha dan kerja keras. 
Namun, ada satu berkat lainnya lagi, yaitu supernatural 
harvest. Tuaian yang jauh lebih besar dari usaha kita, 
yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Bagaimana 
terjadinya, kita tidak pernah dapat membayangkannya. 
Kesulitan atau tantangan apa pun yang sedang kita 
hadapi, janganlah takut. Mengucap syukurlah 
senantiasa. Tetap berani berharap pada Tuhan Yesus. 
Tangkap dan terimalah dengan iman setiap janji Tuhan 
dalam hidup kita. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan 
melakukan bagian-Nya. Dia pun akan membawa kita 
naik level, sehingga kita boleh menikmati panen 
mujizat yang lebih besar lagi dalam hidup kita (1 Kor. 
2:9). (PF) 
 



RENUNGAN 
Tuhan akan memberkati kita dengan NATURAL 
HARVEST, tetapi Dia juga sanggup memberikan 
SUPRANATURAL HARVEST dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Apa saja berkat Tuhan yang sudah Anda rasakan 

dalam usaha dan pekerjaan Anda?  
2. Apa yang membuat Anda percaya Anda bisa 

mengalami tuaian supernatural dalam hidup Anda? 
3. Bila sudah mengalami panen mujizat, apa yang 

akan Anda lakukan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk berkat-Mu yang 

selalu baru tiap pagi. Kami tidak tahu apa yang akan 
kami hadapi pada hari ini, Roh Kudus, mari pimpin 

kami. Sertai dan tolong kami dalam setiap tindakan 
dan keputusan yang akan kami kerjakan. Bersama-Mu 
Roh Kudus, kami tahu kami aman di jalur yang benar, 

dan tepat pada waktunya kami akan mengalami 
greater harvest, bahkan supranatural harvest oleh 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 7-8; Markus 4:21-41 

 



04 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SIAPKAN WADAH UNTUK TUAIAN MELIMPAH 

 
BACAAN HARI INI 
2 Raja-Raja 3:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-Raja 3:16-17Kemudian berkatalah ia: "Beginilah 
firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, 
sebab beginilah firman TUHAN: Kamu tidak akan 
mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan 
penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak 
sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 
 
Satu kali, Yosafat (raja Yehuda) bersama dengan Yoram 
(raja Israel) dan raja Edom maju keluar untuk 
berperang melawan raja Moab. Namun, setelah 
berjalan selama tujuh hari melalui padang gurun Edom, 
mereka tidak menemukan air. Keadaan itu tentu 
membuat mereka begitu kehausan dan lemah. Yoram 
segera mengeluh dan bahkan menyalahkan Tuhan, 
sedangkan Yosafat menunjukkan respon yang berbeda. 
Ia berusaha mencari petunjuk Tuhan dengan bertanya 
kepada Elisa.  
 



Tuhan pun memerintahkan agar mereka membuat 
parit, yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. 
Bisa saja mereka berpikir, untuk apa membuat parit, 
angin dan hujan saja tidak ada. Meskipun mereka tidak 
tahu bagaimana caranya air akan mengalir di sana, 
mereka memilih taat dengan membuat parit-parit di 
lembah itu. Benar saja, keesokan paginya, penuhlah 
negeri itu dengan air (ayat 20). Tuhan menggenapi 
janji-Nya. Ya, bukan perkara sulit bagi Tuhan membuat 
air berlimpah-limpah  untuk mereka. Saat mereka 
percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, 
Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi 
mereka. 
 
Hidup kita pun demikian, jikalau kita sedang 
menghadapi pergumulan hidup yang belum juga ada 
jawaban dari Tuhan, jangan mudah menyerah. Tuhan 
menunggu kita menyiapkan parit kita, yaitu hati kita.  
Jangan berharap berkat tiba-tiba datang, jika kita tidak 
mau mempersiapkan wadahnya. Bagaimana Tuhan 
mencurahkan berkat-Nya, jika kita saja belum 
mempersiapkan tempat untuk menampungnya? 
Percayalah kepada Tuhan, meskipun mungkin keadaan 
kita saat ini sedang dalam kekeringan, baik dalam segi 
kesehatan, keuangan ataupun kerohanian kita, 
segeralah cari rhema firman Tuhan. Pegang, imani, 
renungkan, dan lakukan rhema Tuhan dalam setiap 
langkah kehidupan kita. Maka mujizat dan pertolongan 



Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tuhan akan 
membuat tuaian besar dalam hidup kita, yang artinya 
kita akan dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi lagi. 
(LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan tidak akan MENGIRIMKAN TUAIAN yang 
melimpah sebelum kita MEMPERSIAPKAN WADAH 
untuk menampungnya 
 
APLIKASI 
1. Seberapa siap Anda menyediakan wadah untuk 

menampung berkat-berkat Tuhan?  
2. Adakah hal yang menghalangi Anda dalam 

mempersiapkan wadah untuk menampung tuaian 
yang melimpah dari Tuhan? Hal apa sajakah itu? 

3. Apa saja yang akan Anda persiapkan dalam 
menanti masa panen yang melimpah dalam hidup 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
mempersiapkan berkat-berkat yang melimpah bagi 

kami. Kami akan menyiapkan wadah untuk 
menampung setiap tuaian yang Engkau kirimkan bagi 

kami. Kami percaya, panen besar akan Kau berikan 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 9-11; Markus 5:1-20 



05 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERSIAPKAN BEJANA UNTUK SUPRANATURAL 

HARVEST 

 
BACAAN HARI INI 
2 Raja-Raja 4:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-Raja 4:3 Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, 
mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala 
tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan 
terlalu sedikit. 
 
Bagaimana rasanya bila Anda telah berdoa selama 
tahun-tahun yang panjang, tetapi Tuhan tak kunjung 
menjawab? Selama sebelas tahun, Martha Tilaar dan 
suaminya menantikan anak. Namun, empat dokter ahli 
kandungan mengatakan ia mandul. Meski demikian, 
Martha tetap berdoa dan minum jamu-jamuan selama 
tiga setengah tahun. Saat usianya 41 tahun, dokter 
menyatakan ia memasuki masa menopause. Martha 
sempat terpuruk, tetapi bukan vonis dokter atau 
kenyataan pahit yang ia izinkan memenuhi pikirannya. 
Malah, ia memperluas kapasitas hatinya untuk mujizat 
Tuhan. Ia tetap percaya Tuhan pasti memberikan yang 
terbaik. Setahun kemudian, Martha melahirkan 



seorang anak. Bahkan, Tuhan menambahkan tiga anak 
lagi kepadanya. 
 
Dalam bacaan hari ini, seorang janda pun tampaknya 
tak lagi memiliki harapan. Penagih hutang sudah 
datang untuk mengambil kedua anaknya. Namun ia 
mencari pertolongan Tuhan. Saat itu juga, nabi Elisa 
menginstruksikannya untuk menyiapkan bejana kosong 
sebanyak-banyaknya. Sebanyak bejana yang ia bisa 
siapkan, sebanyak itulah mujizat Tuhan mengalir 
untuknya. Awalnya, janda ini hanya memiliki satu buli-
buli kecil minyak yang bahkan tidak cukup untuk apa-
apa. Sekarang, ia memiliki lebih dari cukup. 
 
Seberapa seringnya dalam hidup ini, kita mendapati 
yang ada dalam genggaman kita hanyalah satu “buli-
buli” kecil? Buli-buli itu berbicara tentang apa yang ada 
pada kita, baik itu keuangan, bakat, kepintaran, 
keterampilan, maupun kondisi kesehatan. Namun, 
semua begitu serba terbatas, sehingga harapan kita 
untuk mencapai sesuatu pun terbatas, bahkan 
mustahil. Namun ingatlah, tidak ada yang dapat 
membatasi Tuhan. Kosongkanlah bejana hati kita dari 
semua keraguan, ketakutan, kepahitan, kekecewaan, 
kesibukan, maupun keduniawian. Sediakan ruang di 
hati kita selapang-lapangnya agar benih firman Tuhan 
dapat bertumbuh besar. Pada saatnya, dari 
keterbatasan kita, Tuhan akan membuat sesuatu yang 



tidak terbatas. Supranatural harvest pun terjadi. Suatu 
tuaian besar yang membawa hidup kita naik ke level 
yang lebih tinggi bersama-Nya. 
 
RENUNGAN 
Ketika SUPRANATURAL HARVEST terjadi, Tuhan 
SANGGUP membuat yang terbatas menjadi TIDAK 
TERBATAS 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud supranatural harvest?  
2. Mengapa Anda perlu mempersiapkan bejana 

untuk menerima supranatural harvest? 
3. Apa langkah yang dapat Anda lakukan untuk 

menerima supranatural harvest?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami menyadari diri kami ini sungguh 

memiliki banyak keterbatasan. Namun, kami 
mengucap syukur karena tidak terbatas apa yang 

sanggup Engkau kerjakan. Hanya di dalam-Mu, kami 
boleh berharap supranatural harvest yang jauh 

melebihi bayangan kami dapat terjadi. Biarlah hanya 
yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan 
yang membuat orang banyak melihat Engkau hadir 
dalam hidup kami saja yang terjadi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 12-14; Markus 5:21-43 

 



06 OKTOBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK PANEN RAYA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-
tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila 
mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, 
mereka dapat melihatnya dari perbuatan-
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada 
hari Ia melawat mereka. 
 
Seorang penginjil dijadwalkan berbicara dalam 
konferensi sehari di gereja. Namun, ia lupa mengatur 
bekernya dan terlambat bangun. Dalam usaha 
mengejar waktu, ia tergores pisau saat bercukur. Lalu 
ia mendapati bajunya kusut dan menghanguskannya 
karena menyetrika sambil membuat sarapan. Keadaan 
semakin buruk saat ia mendapati satu ban mobilnya 
kempes. Sementara waktu menipis, ia berhasil 
mengganti ban tersebut dan melaju ke jalan raya. 
Kalau ia cepat-cepat, ia mungkin hanya terlambat 
beberapa menit untuk sesi pertama. Ia pun melesat 



melintasi kota, menjumpai rambu larangan melintas 
dan menerobosnya. Karena aksinya tersebut, seorang 
polisi menghentikannya. Sambil melompat keluar dari 
mobil, si penginjil mengumpat dan berkata tajam, 
"Ayo, tilang saja saya, semuanya serba kacau hari ini." 
Dengan tenang si polisi menanggapi, "Dulu saya juga 
mengalami hari-hari seperti itu sebelum saya menjadi 
Kristen." 
 
Terkadang, seperti penginjil itu, kita lupa bahwa 
sebelum melakukan apa yang Tuhan percayakan, kita 
perlu terlebih dahulu menjaga cara hidup kita. Sebab, 
lebih dari tugas pelayanan kita, sikap hidup kitalah 
yang orang lain nilai. Kalau hidup kita tidak benar, kita 
pun bisa menjadi batu sandungan.  
 
Dengan menjaga kekudusan hidup dan melakukan 
banyak kebaikan, kita bukan hanya sedang mentaati 
firman Tuhan, tetapi juga menutup celah bagi si iblis 
untuk menjatuhkan kredibilitas anak-anak Tuhan. 
Demikianlah kita mempersiapkan diri sebagai penuai-
penuai-Nya di akhir zaman. Karena itu, mendekatlah 
kepada Tuhan. Bangunlah kehidupan doa yang baik, 
agar hidup kita dapat menghasilkan buah-buah yang 
baik dan benar. Saat waktunya lawatan Allah tiba, kita 
pun telah siap dan Tuhan akan mempercayakan kita 
suatu bagian dalam panen raya yang lebih besar yang 
telah Dia rencanakan. Kita bukan lagi sekedar anak, 



tetapi Tuhan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi 
lagi, yaitu rekan sekerja-Nya.  
 
RENUNGAN 
PERSIAPKAN DIRI untuk panen raya jiwa-jiwa, sebab 
LAWATAN ALLAH akan menghasilkan PANEN JIWA 
BESAR-BESARAN 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudah siapkah Anda untuk lawatan 

Allah atas jiwa-jiwa? Mengapa?  
2. Mengapa Anda perlu mempersiapkan diri untuk 

panen raya jiwa-jiwa? 
3. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri Anda 

sebaik-baiknya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk karya 
keselamatan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin turut 

mengambil bagian dalam lawatan besar-Mu atas 
bangsa ini, ya Bapa. Persiapkanlah hati dan hidup 

kami, agar kami bisa Engkau pakai sebagai penuai-
penuai-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 15-16; Markus 6:1-29 



07 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SIAPKAN LUMBUNG PENAMPUNG JIWA-JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41-47 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:46-47 Dengan bertekun dan dengan 
sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait 
Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-
masing secara bergilir dan makan bersama-sama 
dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji 
Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap 
hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang 
yang diselamatkan. 
 
Keberadaan lumbung-lumbung padi bagi masyarakat 
Badui sangatlah penting. Lumbung-lumbung yang 
disebut leuit ini dibangun untuk menampung hasil 
panen masyarakat. Leuit dibangun sebelum masa 
panen tiba. Masyarakat bahu-membahu dan tidak asal-
asalan dalam membuatnya. Sejumlah persyaratan 
dalam membangun leuit juga harus dilaksanakan. 
Supaya leuit tetap bisa digunakan dalam jangka waktu 
yang lama, masyarakat Badui memeliharanya sebaik 
mungkin. Mulai dari rutin mengganti atapnya setiap 



tiga tahun sekali, sampai memasang gelebeg untuk 
menangkal tikus. Tak Heran, lumbung mereka kuat dan 
bisa menampung hasil panen berapa pun jumlahnya 
dengan masa simpan bisa mencapai seratus tahun. 
 
Kita percaya saat ini gereja kita juga sedang memasuki 
masa panen jiwa-jiwa. Pertanyaannya, sudahkah kita 
membangun lumbung-lumbung kegerakan untuk 
menampung jiwa-jiwa tersebut? Salah satu lumbung 
yang harus segera kita bangun adalah kelompok sel. 
Jemaat mula-mula juga memiliki kelompok sel. Mereka 
berkumpul untuk ber-fellowship dengan saudara-
saudara seiman sambil memuji Tuhan. Kelompok sel 
jemaat mula-mula pastilah kuat dan berdampak. 
Buktinya, mereka disukai semua orang. Hasilnya, 
mereka terus-menerus panen jiwa. Setiap harinya, 
Tuhan menambahkan jumlah mereka. 
 
Seperti suku Badui yang terus memelihara leuit, 
sebagai KKS, kita pun harus terus memelihara 
kelompok sel kita. Bila mulai tidak terawat, segera 
bersihkan. Ambil komitmen untuk kembali 
membangun kesatuan hati di antara sesama anggota. 
Hubungi kembali anggota yang jarang hadir dan terus 
bangun rasa kekeluargaan supaya setiap anggota 
merasa nyaman dan diberkati. Bagi yang sudah 
bertumbuh dalam kelompok sel, segera berjuang untuk 
membuka kelompok-kelompok sel yang baru. Semakin 



banyak lumbung, maka semakin banyak daya 
tampungnya. Percayalah, bila kita sudah melakukan 
bagian kita untuk menyiapkan lumbungnya, Tuhan pun 
akan mengerjakan bagian-Nya. Dia akan membawa kita 
ke level yang tak terbayangkan sebelumnya dan 
mengirimkan jiwa-jiwa sehingga kita mengalami tuaian 
besar dalam pelayanan kita. 
 
RENUNGAN 
Siapkan dan perkuat KELOMPOK SEL kita sebagai 
LUMBUNG KEGERAKAN yang Tuhan pakai untuk 
MENAMPUNG JIWA-JIWA yang hendak Dia kirimkan 
 
APLIKASI 
1. Pentingkah kelompok sel bagi Anda? Mengapa? 
2. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk kelompok 

sel Anda? 
3. Apa komitmen Anda dalam memasuki masa 

penuaian besar ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah membawa kami 

masuk dalam masa penuaian besar. Mulai saat ini, 
kami mau berkomitmen untuk membangun lumbung-

lumbung kegerakan yakni kelompok sel dan 
memeliharanya sesuai tuntunan-Mu, supaya kami 

dapat menampung jiwa-jiwa yang akan segera Engkau 



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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 17-19; Markus 6:30-56 


