


29 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
JANGAN MELEWATKAN LAWATAN ALLAH YANG 

DAHSYAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 43:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu 
yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan 
di padang gurun dan sungai-sungai di padang 
belantara. 
 
“Memangnya kapan si Dina nikah sama Roki?” bisik 
Jimmi sambil mencolek istrinya begitu mereka duduk di 
ruang ibadah. “Kok tahu-tahu perutnya sudah bulat 
seperti bola?” Istri Jimmi menghela nafas panjang dan 
menjawab, “Papa sih, sejak naik jabatan tahunya hanya 
kerja, kerja, kerja. Pulang ke rumah juga masih bawa-
bawa laptop kantor. Ikut ibadah jarang, ke komsel 
nggak pernah. Jangankan berita seputar gereja, rumah 
sebelah kebakaran, Papa juga pasti nggak nyadar!”  
 
Bukan hanya Jimmi, saat kita terlalu fokus pada 
sesuatu, kita pun cenderung melupakan sekeliling kita. 



Fokus memang dibutuhkan agar pekerjaan kita bisa 
selesai dengan baik dan tepat waktu. Namun, kalau 
terlalu berlebihan, kita bisa melewatkan banyak hal 
yang terjadi di sekitar, bahkan di dekat kita. Apalagi 
kalau kita terlalu terpaku pada hal-hal yang terjadi 
dalam hidup kita sendiri, kita pun akan melewatkan 
apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam dunia ini. 
 
Ya, hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. 
Hidup ini bukan hanya apa yang terjadi dalam 
kehidupan pribadi kita, tetapi apa yang ingin Tuhan 
kerjakan melalui kita. Berdiam dirilah sejenak dan 
matikan semua “suara” dari pengejaran pribadi kita 
maupun berbagai kekuatiran hidup ini. Arahkah telinga 
kita kepada Tuhan, dan kita pun akan mendengar Dia 
tengah berseru kepada kita: “Bangkitlah, pahlawan 
yang gagah perkasa!” Benar, Tuhan tengah memanggil 
kita untuk turut mengambil bagian dalam kegerakan-
Nya yang terdahsyat sepanjang sejarah umat manusia. 
Dia menempatkan kita di dunia ini bukan untuk 
pencapaian-pencapaian pribadi kita. Tuhan ingin kita 
berjuang bersisian dengan-Nya untuk merebut jiwa-
jiwa yang tertawan musuh. Sebuah kebangkitan rohani 
dan hujan pertobatan yang besar akan segera terjadi. 
Jangan sampai kita melewatkan apa yang terpenting 
yang telah Tuhan rancangkan melalui kita karena kita 
sibuk mengejar hal-hal yang penting bagi diri kita 
sendiri. (MV.L) 



RENUNGAN 
Inilah saatnya LAWATAN ALLAH YANG DAHSYAT, 
jangan sampai kita TIDAK MENYADARI dan 
MELEWATKANNYA! 
 
APLIKASI 
1. Saat melihat sekeliling Anda, apakah yang Anda 

lihat sehubungan dengan pekerjaan Tuhan?  
2. Mengapa Anda tidak boleh melewatkan lawatan 

Allah yang dahsyat? 
3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan kesadaran 

Anda atas lawatan dahsyat yang tengah Allah 
kerjakan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, celikkanlah mata rohani kami, agar 

kami dapat melihat sesuatu yang tengah Engkau 
kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Bawalah kami 

masuk ke dalam kegerakan-Mu, ya Tuhan. Jangan 
sampai kami terlewatkan. Kami bukan hanya ingin 

menerima, tetapi juga turut mengambil bagian dalam 
pekerjaan-Mu yang dahsyat sebagai pahlawan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 10-12; Lukas 1:39-56 

 



30 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BANGKIT DAN JADILAH PAHLAWAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yoel 3:9-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yoel 3:9-10 Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-
bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah 
para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan 
maju! Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan 
pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak; baiklah 
orang yang tidak berdaya berkata: "Aku ini pahlawan!" 
 
“Ah, aku tidak bisa, aku kan orang biasa dan 
pekerjaanku hanyalah sebagai staff biasa,” begitu kata 
Ruri setiap kali ia diminta KKS-nya untuk ambil bagian 
dalam pelayanan di komsel. Ruri selalu saja mengelak 
saat diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih, 
baik di kantor atau pun di komselnya. Ia selalu merasa 
rendah diri dan tidak mampu untuk menjalankan apa 
yang hendak dipercayakan kepadanya. Padahal KKS-
nya melihat Ruri memiliki potensi lebih dalam 
pelayanan. Hingga suatu kali, Ruri diberikan motivasi-
motivasi dan akhirnya hatinya mulai terbuka. 
 



Ruri mulai berani melangkah dengan iman. Ia tidak lagi 
menolak terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ia 
sudah menyadari bahwa ia adalah seorang pahlawan. 
Tidak peduli latar belakang keluarga, pendidikan, 
ataupun status ekonominya, Ruri adalah pahlawan 
Allah. Ia pun bertekad akan menjadi pahlawan di 
tempat kerjanya, di rumahnya, di gerejanya, dan juga 
di komselnya. Dengan pertolongan Tuhan, Ruri selalu 
berusaha melakukan seperti yang seorang pahlawan 
lakukan. Ia berjuang agar kemenangan-kemenangan 
terjadi dalam seluruh aspek kehidupannya. 
 
Panggilan menjadi seorang pahlawan adalah sebuah 
kehormatan besar, karena seorang pahlawan 
mempunyai tugas membawa kemenangan.  Bersyukur 
setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlwan 
Allah, pahlawan yang gagah perkasa dalam segala hal. 
Tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja, 
tetapi kita yang hidup melekat kepada Tuhan dipercaya 
menjadi pahlawan-Nya. Tidak peduli keadaan kita saat 
itu, seberat apa pun masalah yang sedang kita hadapi, 
kita ini adalah pahlawan. Jangan hanya menjadi orang 
yang biasa-biasa saja, berjuanglah dan bangkitlah  
menjadi pahlawan untuk memperjuangkan lawatan 
Allah bagi keluarga, gereja, kota dan bangsa kita. Inilah 
saatnya kegerakan Allah yang dasyat terjadi, jangan 
sampai kita terlambat dan tertinggal. (LEW) 
 



RENUNGAN 
PANGGILAN TUHAN untuk bangkit menjadi 
PAHLAWAN YANG GAGAH PERKASA berlaku untuk 
KITA SEMUA tanpa terkecuali 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari panggilan hidup Anda 

saat ini? 
2. Adakah hal-hal yang menghalangi Anda untuk bisa 

menjadi Pahlawan yang gagah perkasa? Sebutkan! 
3. Siapkah Anda menjadi Pahlawan Allah yang gagah 

perkasa dan apa yang akan Anda lakukan sebagai 
Pahlawan Allah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih, Tuhan Yesus karena Engkau telah 
menjadikan kami pahlawan-pahlawan-Mu yang gagah 

perkasa. Kami mau bangkit untuk memenuhi 
panggilan-Mu dan menjadi penuai jiwa-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 13-15; Lukas 1: 57-80 



31 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERSATU DALAM DEKLARASI PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 1:4-10 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 1:10 Tetapi aku menasihatkan kamu, 
saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, 
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di 
antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat 
bersatu dan sehati sepikir. 
 
Belalang adalah hewan yang terbilang lemah. 
Bagaimana tidak, selain ukurannya yang memang kecil, 
serangga hijau ini sangat rawan dimangsa hewan lain 
yang lebih besar, seperti burung misalnya. Tidak hanya 
itu saja, karena ukurannya yang kecil sehingga sering 
tidak terlihat, belalang pun kerap tanpa sengaja terinjak 
manusia ketika sedang hinggap di rumput. Ya, ketika 
sendirian belalang memang hewan yang lemah. Namun, 
ketika ratusan, ribuan, bahkan jutaan belalang 
bergerombol menyerbu lahan pertanian, mereka 
mempunyai kekuatan yang luar biasa yang dapat 
menghabisi hasil tani seketika. Bagi para petani, 
serangan hama belalang ini termasuk salah satu bahaya 



yang cukup mengancam dan dapat menimbulkan 
kerugian dalam skala besar.  
 
Bahkan di dalam Alkitab juga diceritakan tentang 
bagaimana hebatnya kekuatan sejumlah besar belalang 
(Kel. 10:14-15). Satu belalang saja tidak akan 
memberikan pengaruh apa-apa. Ia hanya akan 
melompat-lompat dan dengan mudah dapat ditangkap 
manusia. Namun, bila bersatu dalam jumlah yang 
massal, serangan belalang sangat besar dampaknya. 
 
Begitu pula dalam kehidupan kekristenan. Alkitab pun 
banyak menekankan pentingnya kesatuan (Pkh. 4:12, 
Rm. 12:4-5, Rm. 15:5-6, Ef. 4:3, Flp. 2:1-4). Sama seperti 
belalang yang sangat rentan jika hidup sendirian di 
rerumputan yang luas, demikian pula kita di dunia ini. 
Ada begitu banyak ancaman yang dapat 
membahayakan kehidupan rohani kita. Karena itulah 
dibutuhkan kesatuan anak-anak Tuhan. Ketika anak-
anak Tuhan bangkit bersama-sama, kesatuan itu akan 
menghasilkan kekuatan akselerasi yang dahsyat. 
Kekuatan yang tidak mudah dipatahkan oleh apa pun 
juga. Jadi, marilah kita bergandengan tangan dan 
bangkit berjuang sebagai pahlawan Allah yang gagah 
berani dalam memperkatakan deklarasi profetik, 
sehingga kegerakan Allah yang dahsyat segera terjadi 
atas bangsa ini dan Indonesia dipenuhi dengan 
kemuliaan Tuhan. 



RENUNGAN 
Bangkitlah mempermaklumkan DEKLARASI PROFETIK 
bersama-sama dalam SATU KESATUAN, maka 
AKSELERASI dalam perjuangan kita akan terjadi 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya ada kekuatan yang dahsyat di 

dalam persatuan? 
2. Mengapa Tuhan ingin umat-Nya bersatu? 
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk dapat 

membangun suatu kesatuan di antara anak-anak 
Allah? Tuliskahlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, ampuni kami apabila kami sebagai anak-

anak Allah masih egosentris dan kurang berjuang 
dalam membangun kesatuan. Mulai hari ini, kami mau 

mengambil komitmen untuk lebih lagi merangkul 
saudara seiman kami untuk bersama-sama masuk 
dalam dimensi profetik. Sehingga melalui kesatuan 

kami, ada akselerasi terjadi, dan lawatan Tuhan boleh 
dinyatakan dengan hebatnya atas bangsa kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 16-18; Lukas 2:1-24 

 



01 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PERMAKLUMKAN DEKLARASI PROFETIK BERSAMA-

SAMA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 25:1-31 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan 
para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak 
Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat 
dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap.  
 
Semarak perhelatan sorgawi terasa begitu kentara 
melawat gereja Tuhan hari-hari ini. Kita dapat melihat 
manifestasi kuasa-Nya yang begitu intens dibandingkan 
dengan waktu-waktu sebelumnya. Dia tidak hanya 
melawat kita melalui para malaikat dan orang-orang 
kudus-Nya, tetapi Dia sendiri telah berkunjung, dan 
tinggal di tengah-tengah kita. Pondok Daud merupakan 
manifestasi kehadiran dan bukti lawatan-Nya secara 
langsung atas gereja kita selama ini. Selama 24 jam 
setiap hari, pujian dan penyembahan tidak henti-
hentinya dinaikan. Jika bukan Tuhan sendiri yang turun 
tangan, sangatlah mustahil Pondok Daud bisa berdiri 
sampai hari ini. 



Pada zaman pemerintahan raja Daud, kita pun dapat 
melihat manifestasi kuasa Allah juga terjadi dengan 
begitu luar biasa. Hati Daud yang begitu mencintai 
Tuhan, tidak tahan melihat rumah Tuhan hanya 
sekedarnya saja. Ia melantik pasukan penyembah yang 
memiliki karunia melihat maupun bernubuat, dan yang 
ahli di bidang musik. Orang-orang yang berani 
mempersembahkan talentanya habis-habisan untuk 
Tuhan, dan rela melayani di rumah Tuhan secara 
konsisten dan persisten. Ya, itulah pondok Daud, yang 
berhasil menggetarkan hati Tuhan. Sehingga pada masa 
pemerintahan Daud, Tuhan pun membangkitkan 
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan mereka 
dapat merebut kemenangan demi kemenangan. 
 
Sampai kini, Tuhan selalu merindukan pondok Daud 
yang telah roboh bisa dibangun kembali (Kis. 15:16). Kita 
patut bersyukur dan bersukacita, karena kita terpilih 
untuk menghidupkan kembali Pondok Daud impian 
Tuhan. Dia mau kita masuk ke dalam kegerakan-Nya 
yang lebih dahsyat lagi, yaitu kegerakan Pondok Daud 
gelombang kedua. Setiap anak-anak Tuhan akan 
dibangkitkan menjadi pahlawan Tuhan yang gagah 
perkasa, yang dipenuhi dengan kata-kata profetik dan 
karunia untuk bernubuat. Oleh karena itu, ikutilah 
ibadah doa di Pondok Daud dan terimalah karunia 
bernubuat untuk mempermaklumkan deklarasi profetik 
bersama-sama. Alami pemulihan, kelepasan, dan 



mujizat yang dahsyat dari Tuhan, sehingga great harvest 
sungguh kita terima tahun ini. 
 
RENUNGAN 
Ikutilah ibadah doa di PONDOK DAUD untuk 
mempermaklumkan DEKLARASI PROFETIK bersama-
sama, dan alami PEMULIHAN, KELEPASAN, dan 
MUJIZAT 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa manfaat dan tujuan Tuhan 

mengajak kita beribadah di Pondok Daud? 
2. Sudahkah Anda mengikuti ibadah doa di Pondok 

Daud? 
3. Sudahkah Anda mempermaklumkan deklarasi 

profetik dalam kehidupan Anda? Jika sudah, apa 
perubahan yang Anda terima setelah 
mempermaklumkan deklarasi profetik tersebut?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kunjungan-Mu bagi setiap 

kami hari-hari ini. Kami rindu merespons panggilan-Mu 
untuk ibadah doa di pondok Daud.  Perlengkapi kami 
dengan karunia  dan talenta di bidang kami masing-

masing, khususnya karunia untuk bernubuat, sehingga 
kami dapat masuk ke dalam kegerakan-Mu yang lebih 
dahsyat lagi, dan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan 



yang gagah perkasa bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 19-21; Lukas 2:25-52 

 



02 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERPERAN DALAM MEMBANGUN PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:10-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:16 Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: 
"Segala yang kauperintahkan kepada kami akan kami 
lakukan dan ke manapun kami akan kausuruh, kami 
akan pergi; 
 
Bobby Hill yang berusia 13 tahun baru saja membaca 
buku tentang misionaris medis Albert Schweitzer dan 
apa yang sedang ia kerjakan di Afrika. Hatinya bukan 
hanya tergerak, tetapi ia juga mengirimkan sebotol 
aspirin dan sepucuk surat kepada komandan angkatan 
udara sekutu di Eropa Selatan. Kepada komandan itu, 
Bobby bertanya apakah salah satu pesawatnya dapat 
menjatuhkan botol aspirin itu dengan parasut ke 
rumah sakit hutan Dr. Schweitzer. Mendengar adanya 
surat itu, sebuah stasiun radio Italia membuat suatu 
seruan umum. Sumbangan medis senilai US$400.000 
pun terkumpul. Bahkan pemerintah Perancis dan Italia 
masing-masing menyediakan pesawat untuk 
menerbangkan obat dari Bobby beserta sumbangan 



lainnya. Sang dokter kemudian berkata, "Saya tidak 
menyangka seorang anak dapat melakukan begitu 
banyak bagi rumah sakit saya." 
 
Tepat seperti kata-kata itu, kita tidak pernah dapat 
menyangka bagaimana perbuatan kecil kita dapat 
Tuhan pakai untuk menggerakkan sesuatu yang besar. 
Seperti Bobby yang menangkap isi hati Dr. Schweitzer, 
Tuhan pun ingin kita dapat menangkap isi hati-Nya atas 
kegerakan besar yang tengah Dia lakukan atas dunia 
ini. Mungkin kita merasa tidak layak dan kurang 
mampu. Namun, yakinilah, setiap kali memulai proyek 
besar-Nya dalam dunia ini, Tuhan selalu memiliki 
tempat untuk kita. Dia sangat suka memakai orang-
orang biasa yang mau mengambil bagian dalam 
pekerjaan-Nya. 
 
Ya, inilah saatnya kerinduan hati Tuhan untuk 
membangun kembali Pondok Daud digenapi. Siapa pun 
kita, Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama 
menangkap kerinduan hati-Nya dan bangkit menjadi 
tentara-tentara Allah yang militan. Tuhan ingin setiap 
kita terlibat, bukan hanya menonton. Ini bukan lagi 
saatnya untuk membiarkan diri kita dipenuhi keraguan 
dan keterbatasan. Ini adalah saatnya kita mengambil 
sikap seperti bangsa Israel di bawah kepemimpinan 
Yosua. Melakukan perintah Tuhan atau mati (ay.18). 
Inilah sikap pahlawan Tuhan yang gagah berani. Yang 



siap menerima lawatan Tuhan dan dipakai-Nya sebagai 
alat kegerakan-Nya yang dahsyat. 
 
RENUNGAN 
Sebagai TENTARA ALLAH, kita semua perlu TAMPIL 
dan MAJU untuk MENGAMBIL BAGIAN dalam 
membangun PONDOK DAUD 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengambil bagian dalam Pondok 

Daud? Mengapa?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda mengambil bagian 

dalam membangun Pondok Daud? 
3. Apakah yang bisa Anda lakukan untuk mengambi 

bagian dalam membangun Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ini kami, pahlawan-pahlawan-Mu 
yang gagah berani. Bukakanlah mata rohani kami, 
agar kami bisa melihat dahsyat-Nya lawatan yang 
hendak Engkau kerjakan. Sehingga kami pun dapat 

memperoleh keberanian untuk menyingkirkan segala 
keraguan kami dan meneguhkan hati untuk turut 

mengambil bagian dalam mewujudkan kerinduan hati-
Mu atas Pondok Daud. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami sudah berdoa. Amin. 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 22-24; Lukas 3 



03 NOVEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BANGKIT MENJADI PAHLAWAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 61:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena 
TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku 
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, 
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang 
tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung 
kelepasan dari penjara, 
 
Sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17 
Agustus 1945, kita telah dinyatakan merdeka dan hidup 
di alam kemerdekaan. Namun, benarkah kita sungguh-
sungguh telah merdeka? Secara jasmani dan hukum kita 
memang telah merdeka, tetapi ternyata banyak di 
antara kita yang masih menjadi tawanan. Ditangkap dan 
ditahan. Kalah berperang. Kalah dari berbagai 
pencobaan, hingga akhirnya menjadi tawanan iblis. Kita 
ingin sekali berubah, tetapi tidak tahu bagaimana 
caranya. Ingin bertobat tetapi tidak mampu melawan 



kedagingan kita sendiri. Mungkin kita terbelenggu oleh 
hal yang berbeda, bisa jadi itu adalah karena narkoba, 
kepahitan, pornografi, tipu daya kekayaan, ilmu sihir, 
ketakutan, dan rasa bersalah. Namun kita semua 
memiliki satu kesamaan. Kita semua tidak berdaya 
untuk melepaskan diri, sampai ada orang yang datang 
untuk membebaskannya. 
 
Ya, harus ada seseorang yang datang untuk 
memberitakan tentang kebebasan sejati dalam Kristus 
Yesus. Harus ada seseorang yang bangkit menjadi 
pahlawan untuk menyampaikan kabar baik kepada 
orang-orang miskin dan sengsara, baik secara rohani 
maupun jasmani. Membawa penghiburan dan 
kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, bagi yang 
menderita, yang patah semangat, dan yang remuk 
hatinya. 
 
Satu hal yang tidak disadari banyak anak Tuhan: seperti 
Tuhan telah melepaskan kita dari segala ikatan dalam 
hidup kita, Dia ingin kita bergerak untuk melepaskan 
orang-orang yang terbelenggu. Sadarilah, Tuhan telah 
mengurapi kita dengan roh Kudus, untuk bangkit 
menjadi pahlawan yang membawa kebebasan bagi 
umat-Nya dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. 
Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh 
Roh Kudus. Bukan saja sebagai tanda bahwa kita telah 
dilantik dan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan 



Tuhan, tetapi juga memampukan kita melakukan tugas-
tugas yang dipercayakan-Nya kepada kita. Hari ini juga, 
bangkit dan mulailah bertindak sebagai pahlawan. 
Dengan urapan Roh Kudus, kita akan menjadi alat-alat 
yang efektif untuk melakukan perkara-perkara yang luar 
biasa bagi Yesus. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan ingin kita BANGKIT menjadi pahlawan-Nya untuk 
MEMBEBASKAN para tawanan dan MENYELAMATKAN 
jiwa-jiwa yang terhilang 
 
APLIKASI 
1. Apakah ada di sekitar Anda orang-orang yang 

sedang tertawan dan sangat merindukan kelepasan? 
Coba pikirkan siapa saja mereka. 

2. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka?  
3. Bagaimana supaya Anda terus ada dalam 

pengurapan Roh Kudus dan bangkit menjadi 
pahlawan-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Roh-Mu ada pada kami oleh karena 

Engkau telah mengurapi kami. Dengan kuasa  Roh-Mu, 
kami akan bangkit, menyampaikan kabar baik dari-Mu, 

menghibur, menguatkan dan memberitakan 
kebebasan pada mereka yang tertawan. Membawa 

kembali kepada-Mu jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah 



urapan roh Kudus-Mu selalu tercurah atas kami, 
memberi kemampuan dan kekuatan pada kami. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 1-3; Lukas 4 :1-30 

 
 



04 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGGUNAKAN POTENSI UNTUK TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1: 2-8 
  
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah, --yang memberikan kepada semua orang 
dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit--, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 
 
Konser Hillsongs College di gereja kita pada 2-3 
Oktober lalu boleh dikatakan sangat sukses. Semua 
yang hadir menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan 
firman Tuhan yang disampaikan. Semua merasa 
diberkati. Jika kita cermati, konser itu adalah wujud 
perpaduan berbagai talenta dan potensi yang 
dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 
pelaksanaannya, ternyata banyak talenta dan potensi 
yang terlibat, misalnya fotografi, event organizer, 
usher, bahkan kolektan.  
 
Apa pun talenta dan potensi kita, mintalah selalu 
hikmat Tuhan supaya kita tahu bagaimana 



menggunakan talenta dan  potensi itu untuk melayani 
Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam khotbah 
konser Hillsong College, Pastor Lee menyampaikan 
bahwa semua potensi yang kita miliki harus digunakan 
untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Para 
pemusik dari Hillsong College juga menyampaikan 
bahwa persembahan mereka bukan hanya pada saat 
pelayanan musik. Persembahan mereka adalah seluruh 
hidup dan perilaku mereka dari hari ke hari.  
 
Iniliah saatnya lawatan Allah yang dahsyat. Inilah 
saatnya kegerakan Allah yang dahsyat. Kita semua 
adalah kepala. Kita semua adalah pahlawan. Tuhan 
telah memperlengkapi kita dengan banyak talenta. 
Segeralah memakai talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. 
Pergunakanlah dengan maksimal. Persembahkanlah 
yang terbaik. Mintalah hikmat Tuhan untuk selalu bisa 
melihat dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Lakukan 
tindakan profetik melalui talenta kita. Peperangan 
besar sudah dimulai. Tuhan mau kita menggunakan 
segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita 
(talenta, karunia, kepandaian, harta, jabatan, tanaga, 
waktu, pikiran, dan seterusnya) untuk peperangan 
rohani. Tuhan, mau kita bangkit sebagai pahlawan yang 
maju di garis paling depan untuk membawa 
pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, 
pembebasan bagi kota kita, pembebasan bagi bangsa 
kita, bahkan pembebasan bagi bangsa-bangsa! Pikirkan 



bagaimana talenta dan karunia yang Tuhan berikan 
kepada kita berguna untuk memajukan pekerjaan 
Tuhan! Renungkan bagaimana harta, jabatan, tenaga 
yang kita miliki bisa dipakai untuk mempertobatkan 
jiwa-jiwa! 
 
RENUNGAN 
Minta HIKMAT TUHAN dan cari cara bagaimana 
MENGGUNAKAN POTENSI kita untuk MELAYANI 
TUHAN dan MENYELAMATKAN JIWA-JIWA 
 
APLIKASI 
1. Talenta dan potensi apa sajakah yang Anda miliki?  
2. Bagaimanakah caranya talenta dan poteni Anda 

bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan 
menjangkau jiwa-jiwa? 

3. Apa yang akan Anda rencanakan untuk terus 
mengembangkan talenta dan potensi agar semakin 
banyak menjangkau jiwa-jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah talenta 
dan potensi yang sudah Engkau berikan kepada kami. 

Berikanlah hikmat-Mu agar kami bisa bertanggung 
jawab dan selalu mengembangkan talenta dan potensi 

yang kami miliki. Kami bersyukur karena Engkau 
melayakkan kami untuk menjadi bagian dari rencana-
Mu menyelamatkan banyak jiwa. Biarlah talenta dan 



potensi yang kami miliki selalu Engkau pakai untuk 
kemuliaan-MU dan menjadi kesaksian kebesaran-Mu. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 4-6; Lukas 4:31-44 


