


11 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DIBANGKITKAN MENJADI PAHLAWAN PERKASA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 18:21-41 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:33-34 Allah, Dialah yang mengikat 
pinggangku dengan keperkasaan dan membuat 
jalanku rata; yang membuat kakiku seperti kaki rusa 
dan membuat aku berdiri di bukit; 
 
Di alam liar, rusa termasuk dalam kategori hewan yang 
lemah. Meski demikian, rusa dianugerahi kaki yang 
lincah untuk berlari dan memanjat tebing. Hal ini yang 
menolongnya lolos dari hewan-hewan predator yang 
ingin memangsanya. Daud pun mengumpamakan 
pertolongan Tuhan padanya seperti rusa yang 
dianugerahi kaki yang luar biasa, sehingga ia bisa lolos 
dari pemangsa-pemangsa yang buas. 
 
Saat pertama kali muncul dalam Alkitab, Daud pun 
tampil sebagai anak muda yang tidak diperhitungkan 
dan tak berkuasa. Namun, meski usianya masih muda, 
Tuhan telah mengurapinya dengan urapan untuk 
berkuasa. Urapan itulah yang membuatnya selalu lolos 



dari Saul yang berulang kali berusaha membunuhnya. 
Urapan itu juga yang membuat Daud yang awalnya 
hanya seorang gembala yang biasa-biasa saja dan tidak 
diperhitungkan sama sekali berubah menjadi pahlawan 
yang perkasa.  
 
Sadarkah kita, bahwa urapan untuk berkuasa bukan 
hanya diberikan kepada Daud saja? Tuhan juga mau 
kita memilikinya, supaya kita bisa menjadi pahlawan 
yang perkasa seperti Daud, bahkan lebih lagi. Tuhan 
mau kita menjadi pahlawan yang menghancurkan 
sakit-penyakit. Tuhan mau kita menjadi pahlawan yang 
mematahkan belenggu-belenggu kutuk. Tuhan mau 
kita menjadi pahlawan yang membebaskan orang-
orang yang terikat kuasa kegelapan. Tuhan mau kita 
menjadi pahlawan yang memperluas Kerajaan Allah, 
dan membawa revival besar bagi keluarga kita, gereja 
kita, kota kita, serta bangsa kita. Mulai saat ini, jangan 
pernah takut lagi menghadapi pemangsa-pemangsa di 
sekeliling kita. Seperti Tuhan memberikan Daud urapan 
untuk berkuasa, meloloskannya dari musuh-musuhnya, 
dan menganugerahkannya kemenangan demi 
kemenangan, Tuhan juga akan melakukan hal yang 
sama pada kita. Bangkitlah pahlawan yang gagah 
perkasa! 
 
 
 



RENUNGAN 
Ketika Tuhan MEMPERLENGKAPI kita dengan URAPAN 
UNTUK BERKUASA, kita akan BERUBAH dari orang 
biasa menjadi PAHLAWAN. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa sebagai anak Tuhan, Anda perlu memiliki 

urapan untuk berkuasa? 
2.  Apa yang ingin Anda kalahkan dengan urapan itu? 
3. Apa komitmen Anda setelah tahu bahwa Anda 

memiliki urapan untuk berkuasa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas urapan untuk berkuasa yang 
sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Mulai saat 

ini,  kami akan menggunakan urapan ini untuk 
membawa revival besar bagi keluarga kami, gereja 
kami, kota kami dan bangsa kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 60-62; Roma 5 



12 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
URAPAN YANG MEMBERI KEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 20:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Hampir semua orang di dunia pernah mendengar lagu 
himne “Amazing Grace”. Lagu yang ditulis John 
Newton, seorang pensiunan kapten kapal yang hidup di 
zaman perbudakan. Lagu ini pun telah diangkat 
menjadi judul film yang mengisahkan tentang 
kehidupan William Wilberforce. Pada abad ke-18, 
Wilberforce berusaha menjadi anggota Parlemen 
Inggris untuk menghentikan perbudakan di kerajaan 
Inggris. Ia pun menjadi wakil rakyat di usia 21 tahun. 
Selain itu, ia adalah anak rohani dari John Newton, 
yang menjadi salah seorang yang mendorong 
Wilberforce melakukan gerakannya. 
 



Wilberforce adalah seorang pahlawan yang berjuang 
lewat talentanya di dunia politik. Banyaknya tantangan 
dan dan hambatan yang dihadapinya dalam upaya 
menghapuskan perbudakan tidaklah menyurutkan 
semangatnya. Walaupun kesehatannya sempat 
menurun dan bahkan hendak dibunuh, ia tetap 
berkeputusan untuk berjuang demi terwujudnya 
kesetaraan hidup umat manusia. Menurutnya, tidak 
boleh ada pembedaan warna kulit, karena semua 
manusia diciptakan Tuhan sama. Pada akhirnya, 
perjuangan Wilberforce membuahkan hasil, 
kemenangan berhasil dicapainya. Perbudakan 
dihapuskan, bahkan menjadi illegal di kerajaan Inggris. 
Dedikasinya untuk menyatakan kebenaran 
membukakan mata bangsa-bangsa dan dunia. 
 
Demikian pula halnya dengan kita, setiap kita yang 
hidup melekat dengan Tuhan diberi-Nya urapan untuk 
berkuasa. Seperti Wilberforce yang diberikan urapan 
keberanian, kemampuan bernegoisasi dengan 
parlemen, dan akhirnya menjadi pahlawan yang 
membawa kemenangan dengan dihapuskannya 
perbudakan pada masa itu. Jika kita menerima urapan 
berkuasa, Tuhan akan memampukan kita untuk 
“berperang”, entah itu dalam berdagang, bekerja, 
bernegosiasi, berbicara, berjualan, membangun 
perusahaan, mengembangkan usaha, berprestasi 
dalam karier, memajukan kelompok sel, bersaksi, atau 



menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam berbagai peperangan 
kita tersebut, tentunya Tuhan akan memberikan 
kemenangan-kemenangan bagi kita. Sehingga kita bisa 
menjadi pahlawan yang selalu berkemenangan yang 
akan membawa revival besar bagi keluarga, gereja, 
kota, dan bangsa kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Melalui URAPAN UNTUK BERKUASA, Tuhan memberi 
kita KEMAMPUAN "BERPERANG", sehingga kita 
menjadi PAHLAWAN YANG BERKEMENANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menyadari bahwa Tuhan 

memberikan urapan berkuasa kepada Anda? Jika 
sudah atau belum, mengapa? 

2. Peperangan dalam hal apa yang ingin Anda 
menangkan dalam kehidupan Anda? Ceritakan! 

3. Apa yang akan Anda lakukan dalam hidup Anda 
dengan kemampuan berperang yang sudah Tuhan 
berikan kepada Anda? Sebutkan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
memberikan urapan untuk berkuasa kepada setiap 

kami. Kami percaya kami memiliki kemampuan 
berperang menghadapi musuh-musuh kami dalam hal 
apa pun. Sehingga kami akan menjadi pahlawan yang 



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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 63-65; Roma 6 
 



13 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI UNTUK MENERIMA URAPAN UNTUK 

BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 16:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 16:9a Karena mata TUHAN menjelajah 
seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya 
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 
 
Tuhan tidak pernah memandang siapa yang Dia beri 
urapan untuk memperoleh kuasa. Tidak peduli kaya 
atau miskin, apa tingkat pendidikannya, bahkan tidak 
memandang gender mereka. Mungkin banyak 
pahlawan yang digambarkan adalah seorang pria. 
Namun, Tuhan pun pernah mengangkat seorang gadis 
asal Perancis sebagai pahlawan perang di abad ke-15. 
Di masa ketika perempuan masih dianggap sebagai 
kaum lemah dan kurang berharga. Namanya Jeanne 
d’Arc. 
 
Jeanne hanyalah anak petani yang mengalami 
kesengsaraan karena wilayah Utara Perancis diduduki 
pasukan Inggris. Namun Tuhan memilih Jeanne pada 



masa mudanya, ketika ia masih berumur 13 tahun. Saat 
itu Tuhan berbicara kepada Jeanne melalui sebuah 
penglihatan, bahwa dirinyalah yang akan 
mengembalikan masa kejayaan Perancis. Sebagai 
seorang anak perempuan dari keluarga petani, yang 
tidak memiliki koneksi ataupun pelatihan militer, hal 
tersebut sangatlah mustahil. Namun tiga tahun 
kemudian, dengan kebulatan hati, Jeanne berangkat 
menemui raja. Menurut catatan sejarah, ia berkata, 
“Aku harus berada di samping raja … tidak akan ada 
bantuan lain yang datang selain dariku. Meskipun aku 
lebih memilih untuk menenun di samping ibuku, tetapi 
aku harus pergi dan melakukan kehendak Tuhanku.” 
Ketika Jeanne mengorbankan kenyamanannya sendiri 
untuk mentaati panggilan Tuhan, urapan berkuasa 
dinyatakan dalam hidupnya. Ia berhasil melakukan apa 
yang gagal dilakukan para tentara Perancis selama 
hampir satu abad. Ia merebut kembali wilayah demi 
wilayah dari jajahan Inggris. 
 
Ya, Tuhan melihat hati kita. Ketika Dia mendapati 
kesungguhan kita untuk melakukan kehendak dan 
panggilan-Nya, Dia akan melimpahkan urapan untuk 
berkuasa kepada kita. Karena itu, bangkitlah menjadi 
pahlawan Kerajaan Allah. Penuhi panggilan Tuhan 
untuk menjadi terang yang membawa keselamatan 
bagi bangsa-bangsa. Tidak peduli apa status kita, 
bagaimana orang memandang kita, ataupun pendapat 



kita tentang diri kita sendiri, selama ada kemauan dan 
kesungguhan dalam hati kita, Tuhan sendirilah yang 
akan melakukan perkara-perkara besar melalui kita. 
 
RENUNGAN 
Kunci menerima URAPAN UNTUK BERKUASA adalah 
BERSUNGGUH HATI TERHADAP TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda apakah yang dimaksud dengan 

bersungguh hati terhadap Tuhan? 
2. Mengapa Anda perlu hidup dengan bersungguh hati 

terhadap-Nya? 
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk bisa 

bersungguh kepada Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu 
hari ini. Kami yakin bahwa kasih setia-Mulah yang 

membawa kami ada hingga saat ini. Kami ingin 
memiliki hati yang terus berungguh-sungguh terhadap-

Mu, Bapa. Ajar kami untuk bisa terus mengandalkan 
Engkau, seperti apa pun situasi kami. Terima kasih 
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 66-67; Roma 7 



14 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CIRI ORANG YANG BERSUNGGUH HATI TERHADAP 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:25-34 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu. 
 
Kita pasti pernah mendengar banyak cerita tentang 
Pastor Yonggi Cho. Salah satunya tentang 
kedisiplinannya berdoa selama tiga jam setiap hari. 
Ternyata kedispilinan dalam berdoa itu jugalah yang 
membedakan hasil tuaian Pastor Yonggi Cho dengan 
teman sekelasnya. Mereka sama-sama belajar di 
tempat yang sama dan di waktu yang sama, tetapi 
Pastor Yonggi Cho akhirnya dipercaya Tuhan untuk 
membangun jemaat yang jauh lebih besar, bahkan 
sangat besar. 
 
Ketika kita mendahulukan Tuhan, berarti kita juga 
menyediakan waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. 
Seperti yang diceritakan dalam cerita di atas, sebagai 



seorang gembala gereja dengan jumlah jemaat yang 
sangat besar, pastilah Pastor Yonggi Cho sangat sibuk. 
Namun di tengah kesibukannya itu ternyata beliau 
tetap menomorsatukan Tuhan. Sedangkan kita, 
mungkin tanpa kita sadari, kita lebih disibukkan dengan 
pemenuhan kebutuhan hidup. Namun Tuhan sudah 
memberikan jawaban kepada kita tentang pergumulan 
itu. Dalam Matius 6:31-33 dijelaskan bahwa Tuhan 
menghendaki kita untuk tidak menjadi kuatir dengan 
segala kebutuhan dan kewajiban penting lainnya yang 
harus kita penuhi, karena Tuhan pasti mengerti dan 
akan mencukupinya. Bapa kita tahu bahwa kita 
memang memerlukan uang sekolah, tanah, investasi, 
tempat tinggal, barang-barang, transportasi, makanan, 
dan seterusnya.  
 
Namun, Tuhan tidak mau semua hal itu menyita 
perhatian kita, sehingga hanya ada sedikit ruang yang 
tersisa bagi-Nya dalam hidup kita. Malah, Tuhan 
mencari hati yang mau mengutamakan-Nya terlebih 
dahulu. Marilah kita bangun Kerajaan Allah lebih 
dahulu. Kita selamatkan jiwa-jiwa lebih dahulu. Kita 
kembangkan pekerjaan Tuhan lebih dahulu. Maka 
semua kebutuhan dan kepentingan kita pasti akan 
ditambahkan. Bukan hanya itu, ketika Tuhan 
menemukan bahwa hati kita menempatkan-Nya 
sebagai yang terutama dan pertama, di atas hidup kita 
sendiri, Dia akan memperlengkapi kita dengan urapan 



untuk berkuasa, sehingga kita bisa bangkit menjadi 
pahlawan yang melakukan perkara-perkara besar 
untuk memperluas Kerajaan-Nya.  
 

RENUNGAN 
Ciri orang BERSUNGGUH HATI TERHADAP TUHAN 
adalah MENGUTAMAKAN-NYA dengan MENCARI 
DAHULU Kerajaan Allah dan kebenarannya. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengutamakan Tuhan dalam hidup 

Anda? Mengapa demikian? 
2. Mengapa penting bagi Anda untuk dapat 

mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dari 
kepentingan Anda sendiri? 

3. Bagaimana Anda dapat lebih bersungguh-sungguh 
lagi dalam mengutamakan Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah-
Mu. Kami berjanji untuk selalu mengutamakan-Mu 
dalam kehidupan kami, karena kami percaya dan 
mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber 
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 68-69; Roma 8:1-21 



15 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENJADI PAHLAWAN YANG TUHAN CARI 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:27-42 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:35 Bukankah kamu mengatakan: Empat 
bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata 
kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah 
ladang-ladang yang sudah menguning dan matang 
untuk dituai. 
 
Setiap petani padi mengetahui pentingnya untuk tidak 
menunda-nunda memanen padi. Semakin tua usia 
padi, semakin banyak gabah yang akan rontok di lahan 
sawah dan membusuk. Produksi beras pun menurun 
secara kuantitas. Begitu pula secara kualitas, karena 
meningkatnya kandungan kapur dalam gabah. Belum 
lagi serangan hama burung yang menyerbu bulir-bulir 
padi yang telah masak. Akhirnya, petani pun merugi. 
Itu sebabnya, sangat penting bagi pemilik lahan 
pertanian untuk bisa menilai apakah tanaman padinya 
sudah matang dan siap dituai atau belum. 
 



Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus pun membicarakan 
tentang ladang yang telah menguning dan siap untuk 
dituai kepada murid-murid-Nya. Ketika Yesus 
mengatakan hal ini, murid-murid-Nya kebingungan 
karena mereka sedang mempertanyakan apakah Yesus 
sudah makan atau belum. Namun, sebagai pembaca, 
kita dapat melihat bahwa pembicaraan ini terjadi 
sesudah Yesus menemui perempuan Samaria di pinggir 
sumur dan sebelum perempuan itu membawa banyak 
orang kepada-Nya. Merekalah “ladang” yang sudah 
menguning itu. Jiwa-jiwa yang siap “dituai”, yang 
datang kepada Yesus, dan menjadi percaya kepada-
Nya. Khalayak yang mungkin terlewatkan oleh murid-
murid Yesus, karena mereka tidak menyadari orang-
orang itu sebagai ladang jiwa yang sudah menguning.  
 
Hari ini, cobalah lihat sekeliling Anda, adakah ladang 
yang sudah menguning itu? Seperti perempuan 
Samaria yang meninggalkan tempayannya dan masuk 
ke kota untuk bersaksi tentang Yesus, hendaknya kita 
juga dapat menyadari potensi jiwa-jiwa yang bisa dituai 
di mana pun Tuhan menempatkan kita. Ketahuilah, 
ladang Tuhan sudah semakin menguning. Dia 
membutuhkan semakin banyak pekerja untuk bekerja 
di ladang-Nya. Mungkin kita merasa tidak memiliki 
kualifikasi yang cukup. Namun, kalau kita mau bangkit 
dan bergerak untuk merebut jiwa-jiwa, Tuhan 
sendirilah yang akan memperlengkapi kita dengan 



kualifikasi itu. Dia akan memberikan kita urapan untuk 
berkuasa, sehingga kita bisa bangkit menjadi pahlawan 
Kerajaan-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENCARI BANYAK PAHLAWAN untuk bekerja di 
ladang-Nya, sebab TUAIAN JIWA SANGAT MELIMPAH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda bangkit untuk bekerja di ladang 

Tuhan dan tidak menunda-nundanya? Mengapa 
demikian? 

2. Mengapa Tuhan mencari banyak pahlawan untuk 
bekerja di ladang-Nya? Apakah hubungannya 
dengan Anda? 

3. Dengan cara apa Anda bisa bangkit menjadi 
pahlawan Allah yang bekerja di lading-Nya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah 

memanggil dan memilih kami. Kami bersyukur boleh 
turut campur dalam misi-Mu yang mulia. Urapi kami 

dengan jiwa pahlawan dan anak yang mengerti 
kehendak Bapanya di sorga. Sehingga kami siap 

Engkau pakai untuk menuai jiwa-jiwa yang sudah siap 
diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 70-71; Roma 8:22-39 



16 MARET 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PANGGILAN LUAR BIASA UNTUK MELAYANI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:1 Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, 
perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN 
telah memanggil aku sejak dari kandungan telah 
menyebut namaku sejak dari perut ibuku. 
 
Erwin dikenal sebagai pelayan Tuhan yang militan. 
Meski usaha rintisannya tak kunjung membuahkan 
hasil, tetapi ia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Ia 
tak pernah berhitung-hitung soal waktu, tenaga, 
maupun dana yang dikeluarkannya bagi Tuhan. Lalu 
Tuhan pun memberkatinya dengan luar biasa. 
Usahanya berkembang pesat. Ia bertemu pasangan 
hidup dan mulai berkeluarga, lalu punya anak. Namun, 
dengan makin banyaknya kebutuhan yang harus 
dipenuhinya, ia pun mulai berhitung-hitung soal 
persembahan.   Seiring waktu, jam pelayanannya juga 
mulai berkurang. Lama-kelamaan, ia lebih sering 



menghabiskan waktu di kantor dan akhirnya 
meninggalkan pelayanan.  
 
Seberapa banyak di antara kita yang berlaku seperti 
Erwin? Ketika kita belum punya apa-apa dan masih 
sendirian, seluruh hidup kita seolah-olah tentang 
Tuhan. Namun, ketika Tuhan mulai memberkati hidup 
kita dengan kesuksesan, kekayaan, dan rumah tangga, 
Tuhan seolah tidak lagi memiliki tempat dalam hati kita 
yang sudah penuh sesak dengan berbagai hal. Padahal, 
saat Tuhan memberkati kita, Dia sesungguhnya sedang 
memperlengkapi kita. Seperti Dia bekerja melalui 
keadaan kita yang terdahulu, Tuhan juga ingin bekerja 
melalui pekerjaan dan rumah tangga kita. 
Bagaimanapun, Tuhan memanggil kita menjadi terang-
Nya. Pun Dia sudah memanggil kita sejak kita berada 
dalam kandungan ibu kita. Hal itu berarti, di mana pun 
kita ditempatkan, apa pun pekerjaan dan status kita, 
peran kita sebagai terang yang melayani tujuan-Nya 
tidak pernah berubah.  
 
Hari ini, bila Tuhan memanggil kita kembali untuk 
melayani-Nya, janganlah menutup telinga hati kita. 
Jangan lagi ditunda-tunda. Sadarilah bahwa Tuhan 
masih belum selesai menyatakan tujuan-Nya yang 
besar dalam hidup kita. Saat ini juga, Tuhan ingin 
pahlawan-pahlawan-Nya kembali bangkit dan bersinar 
bagi dunia. Ketika kita merespons dengan benar, Tuhan 



pun akan memberikan urapan untuk berkuasa kepada 
kita, sehingga kita bisa bangkit menjadi pahlawan yang 
mengerjakan perkara-perkara dan mujizat besar bagi-
Nya. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MEMANGGIL KITA untuk MELAYANI—menjadi 
pahlawan untuk MENYATAKAN KEAGUNGAN-NYA dan 
MEMPERLUAS KERAJAAN ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan memanggil Anda untuk melayani? 
2. Mengapa Anda perlu meresponi panggilan-Nya 

untuk melayani? 
3. Bagaimana Anda dapat melayani Tuhan melalui 

talenta, pekerjaan, maupun rumah tangga Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, penuhi setiap kami anak-anak-Mu dengan 

keberanian untuk menyaksikan cinta kasih-Mu dalam 
hidup kami. Urapi dan perlengkapi setiap kami untuk 
bisa memenuhi panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 72-73; Roma 9:1-15 

 



17 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ARTI MELAYANI TUHAN YANG SESUNGGUHNYA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 4:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:1 ALLAH sendirilah yang dalam 
kemurahan-Nya telah memberikan kepada kami 
pekerjaan yang mulia ini (yaitu mengabarkan Berita 
Kesukaan kepada semua orang). Karena itu, kami tidak 
pernah berputus asa. (FAYH) 
 
Kian hari, dunia mengajarkan kepada kita untuk 
mengejar kekayaan dan nama besar. Seminar-seminar 
keuangan yang menjanjikan cara cepat menjadi kaya 
sangat laris diminati orang. Tidak sedikit yang rela 
merogoh kantong dalam-dalam untuk mendapatkan 
satu kursi dalam seminar-seminar tersebut. Hal ini 
karena orang-orang percaya, kekayaan dapat 
menjamin kehidupan dan masa depan. Belum lagi rasa 
hormat yang dipetik dari orang lain. Namun, di dunia 
ini, masih ada kelompok-kelompok orang yang 
memiliki pola pikir yang berbeda 180⁰. Misalnya para 
Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. Mereka menunjukkan 



kepada dunia bahwa hidup tidak selalu tentang harta 
dan hormat.  
 
Bisa dibilang, menjadi seorang abdi adalah pekerjaan 
sukarela. Bagaimana tidak? Sebelum resmi menjadi 
Abdi Dalem, mereka harus menjalankan seleksi sulit 
dalam magang selama dua tahun tanpa dibayar. 
Setelah itu pun, sebagian dari mereka hanya 
mendapatkan honor sebesar Rp5.000,- per bulan 
selama bertahun-tahun. Jumlah yang jauh dari cukup 
untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sebagai 
abdi, mereka pun harus senantiasa merendahkan hati 
dan tidak menonjolkan diri, serta meleburkan diri 
dalam tugas-tugas mereka. Meski demikian, mereka 
bersyukur bisa bekerja untuk dan dekat Sultan. Bagi 
mereka, itulah kehormatan mereka. 
 
Bila melayani seorang sultan di dunia yang 
kekuasaannya terbatas adalah sebuah kehormatan, 
tidakkah melayani Raja di atas segala raja merupakan 
kehormatan yang jauh lebih besar lagi? Ya, bisa 
melayani Tuhan kita bukanlah beban. Sesungguhnya, 
bisa dipilih dan dipercayakan suatu pekerjaan oleh 
Tuhan adalah suatu mujizat tersendiri. Hari-hari ini, 
Tuhan mencari banyak pekerja di ladang jiwa-jiwa 
milik-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya dan mulailah 
melangkah untuk melayani-Nya. Saat Tuhan melihat 
hati kita yang sungguh-sungguh terhadap-Nya, Dia pun 



akan mengurapi kita dengan urapan untuk berkuasa, 
sehingga kita bisa bangkit menjadi pahlawan Allah yang 
melakukan perkara-perkara besar bagi-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Melayani Tuhan adalah KEHORMATAN BESAR; bangkit 
menjadi PAHLAWAN ALLAH, maka Dia akan 
MEMPERCAYAKAN urapan untuk berkuasa. 
 
APLIKASI 
1. Apakah artinya melayani Tuhan bagi Anda?  
2. Mengapa melayani Tuhan adalah kehormatan 

besar? 
3. Bagaimana Anda bisa mulai melayani Tuhan atau 

melayani-Nya dengan lebih sungguh lagi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 

memilih kami untuk melakukan suatu tugas bagi-Mu. 
Kami mau melangkah untuk melayani-Mu lebih lagi. 

Biarlah kami bisa bangkit menjadi pahlawan-Mu yang 
Kau urapi secara luar biasa, sehingga Engkau bisa 
melakukan perkara-perkara ajaib melalui kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 74-76; Roma 9:16-33 


