


18 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SUMBER URAPAN UNTUK BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 3:31-36 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:31 Siapa yang datang dari atas adalah di 
atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, 
termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa 
bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas 
semuanya. 
 
Kita semua pasti pernah mendengar cerita tentang 
salah satu tokoh rohani terkenal dari Nigeria, yaitu Ps. 
E. A. Adeboye. Saat ini beliau menggembalai gereja 
terbesar di dunia dengan jutaan jemaat. Bahkan, 
ribuan gereja cabangnya tersebar di 198 negara. 
Apabila Anda membuka youtube, Anda juga pasti akan 
melihat banyak sekali video KKR RCCG yang 
memperlihatkan banyaknya mujizat yang terjadi. Tidak 
hanya dikenal di dunia rohani, tetapi di dunia sekuler 
pun Ps. Adeboye pernah diliput sebuah majalah 
Amerika dan dinobatkan sebagai salah satu dari 50 
orang paling berkuasa di dunia. Namun, tahukah Anda 



bahwa di balik semua hal besar yang terjadi dalam 
hidupnya, ada harga mahal yang harus dibayarnya?  
 
Ps. E. A. Adeboye menghabiskan waktu belasan bahkan 
puluhan jam untuk berdoa dalam sehari. Tidak hanya 
itu saja, ia pun sangat sering berpuasa, bahkan ia 
sendiri dapat menghitung berapa kali ia makan dalam 
setahun. Ketika mengadakan KKR, tidak jarang KKR 
tersebut diisi dengan berdoa tanpa henti selama 2 s/d 
3 hari. Mari bayangkan betapa besarnya pengurapan 
Allah atasnya dan atas gereja yang digembalainya. 
Tidak heran kalau RGCC dipakai Tuhan luar biasa dan 
sungguh-sungguh dapat menjadi jawaban bagi 
lingkungannya. 
 
Ya, semua yang dicapainya tidak dapat dihasilkan dari 
kemampuan manusia. Semua yang bisa kita lihat saat 
ini adalah manifestasi dari kuasa Allah sendiri yang 
bekerja melalui dirinya. Semuanya itu adalah otoritas 
dari sorga. Yang perlu kita ketahui, Tuhan memberikan 
urapan-Nya tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi 
untuk memuliakan nama-Nya dan memperluas 
kerajaan-Nya di muka bumi ini. Kalau kita sudah 
mengetahui bagaimana dahsyatnya kuasa pengurapan 
Tuhan atas Nigeria, marilah kita tangkap bahwa saat ini 
juga, Tuhan hendak mencurahkan urapan-Nya untuk 
berkuasa bagi setiap kita, selama kita mau dipakai-Nya. 
 



RENUNGAN 
Urapan untuk berkuasa BERASAL DARI ATAS, 
bersumber DARI TUHAN SENDIRI. 
 
APLIKASI 
1. Tahukah Anda dari mana datangnya pengurapan 

untuk berkuasa? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu mengurapi 

kita dengan otoritas dari sorga tersebut? 
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk bisa 

menangkap impartasi pengurapan untuk berkuasa? 
Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau menerima urapan untuk berkuasa 

yang datangnya dari-Mu. Kami mau Engkau pakai 
menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu di muka 
bumi ini. Kami percaya bahwa kami sudah menerima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 77-78; Roma 10 



19 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUJUAN TUHAN MEMBERIKAN URAPAN UNTUK 

BERKUASA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat 
kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan 
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-
Nya yang ajaib: 
 
Saat membicarakan tentang urapan untuk berkuasa, 
sebagian dari kita mungkin merasa itu bukanlah untuk 
kita. Kita merasa bukan siapa-siapa, hanya orang biasa 
dan jemaat biasa. Rasanya tidak mungkin kita bisa 
melakukan perkara-perkara ajaib dalam Tuhan. 
Namun, sebelum menerima urapan untuk berkuasa, 
Simon Petrus juga bukanlah siapa-siapa. Ia hanya 
nelayan yang dipilih Yesus untuk mengikutinya (Mat. 
4:18-19). Bahkan, setelah menerima urapan untuk 
berkuasa pun (Mat. 10:1), Simon Petrus dan rekan-
rekan sepelayanannya tidak mampu mengusir setan 



yang menyebabkan seorang anak menderita sakit ayan 
(Matius 17:14-15). Hingga pada suatu waktu, Simon 
Petrus akhirnya paham bahwa ada tujuan dalam 
urapan untuk berkuasa yang diterimanya. Hal itu 
menjadi titik balik pelayanannya. Ia mulai bersaksi dan 
mempraktikkan kuasa yang ada padanya. Sejak saat 
itu, mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanannya. 
Bahkan, saat ia berkhotbah, ribuan orang bertobat dan 
menerima keselamatan.  
 
Sebagai pengikut Yesus, sangat penting bagi kita untuk 
memahami tujuan Tuhan memberikan urapan untuk 
berkuasa. Sebab, jika kita sudah memahaminya, Tuhan 
akan memberikannya dan urapan itu akan bekerja 
dalam hidup kita. Saat kita paham dan siap menerima 
urapan itu, urapan imam dan raja akan turun atas kita. 
Sejak saat itulah, kita dipilih, dikuduskan, dan 
diperlengkapi untuk menjadi saksi-Nya serta 
menyelamatkan jiwa.  
 
Bila kita memiliki kerinduan untuk menerima urapan 
untuk berkuasa, segera ambil komitmen bahwa kita 
akan menggunakan kuasa itu untuk bersaksi dan 
menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita akan menggunakan 
kuasa itu untuk bersaksi dengan lidah kita maupun 
media sosial kita. Kita akan menggunakan kuasa itu 
untuk menyelamatkan keluarga kita, teman-teman 
kita, kenalan kita, dan sebanyak mungkin orang. Bila 



kita sudah berkomitmen, bersiaplah untuk menerima 
urapan untuk berkuasa yang turun atas kita. 
 
RENUNGAN 
Pahami bahwa TUJUAN TUHAN memberikan URAPAN 
UNTUK BERKUASA adalah supaya kita MENJADI SAKSI-
NYA dan MENYELAMATKAN JIWA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah tujuan Tuhan memberikan urapan untuk 

berkuasa? 
2. Maukah Anda dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-

Nya dan menyelamatkan jiwa? Apa yang mendasari 
keputusan Anda tersebut? 

3. Apa komitmen Anda bila menerima urapan untuk 
berkuasa? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas urapan 

untuk berkuasa yang telah Engkau anugerahkan 
kepada kami. Mampukan kami untuk memahami 

tujuan-Mu memberikan urapan itu, sehingga urapan 
itu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 79-80; Roma 11:1-18 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI SUKSES SELAMATKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 4:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 4:7a Aku telah lama berjuang dengan gigih 
bagi Tuhan, dan sepanjang perjuangan itu aku tetap 
setia kepada-Nya. 
 
Bagi penggemar bulu tangkis Indonesia, nama Rudy 
Hartono pasti sudah tidak asing lagi. Meski sekarang 
sudah berusia 69 tahun, cerita perjuangannya dalam 
dunia bulu tangkis tidak bisa dilupakan begitu saja. 
Sejak kecil, Rudy sudah memiliki ketertarikan dalam 
berbagai bidang olahraga, terutama bulu tangkis. 
Namun, ayahnya baru menyadari bakatnya ketika ia 
berusia 11 tahun. Semenjak itu, Rudy dilatih ayahnya 
secara sistematis dalam asosiasi bulu tangkis miliknya. 
Di bawah pengawasan ayahnya, permainan Rudy 
menjadi lebih baik. Namun, ia tidak pernah berpuas 
diri. Rudy sempat berganti grup pelatihan beberapa 
kali. Semua itu agar ia bisa lebih mengembangkan 
bakat bulu tangkisnnya. 
 



Keberhasilan Rudy Hartono pertama kali diraih pada 
tahun 1968, sebagai juara All England di usia yang ke-
18 tahun. Semenjak itu, ia sering mengikuti turnamen-
turnamen bulu tangkis dan menjadi juara. Rudy 
Hartono pernah menjadi juara dunia pada tahun 1980 
dan menjadi juara All England selama delapan kali dari 
tahun 1960-170-an. Apa yang pernah diraih oleh Rudy 
Hartono tidak akan bisa diraih jika ia tidak memiliki 
dedikasi yang tinggi di dunia bulu tangkis. Karena 
kecintaannya pada dunia bulu tangkis, ia rela bayar 
harga dengan bangun pagi, giat berlatih, dan 
mengesampingkan kesenangan pribadi demi menjadi 
seorang juara. 
 
Orang yang berdedikasi adalah orang yang siap lakukan 

apa saja demi keberhasilan. Bagi orang yang 

berdedikasi, keberhasilan adalah suatu keharusan, 

bukan semoga. Keberhasilan bukan hanya keinginan 

semata, tetapi suatu tujuan yang diperjuangkan 

sungguh-sungguh. Saat ini, marilah kita ikut ambil 

bagian dalam sebuah proyek besar, yaitu 

menyelamatan jiwa-jiwa. Milikilah dedikasi tinggi, 

sehingga banyak jiwa yang datang dan percaya kepada 

Tuhan Yesus. Mulailah dengan diri kita sendiri yang 

bersaksi memberitakan kabar baik, kemudian bersama-

sama teman kelompok sel kita, dan juga bersama 



dengan gereja kita. Kobarkanlah hati untuk 

menjangkau jiwa-jiwa. Saat Tuhan melihat dedikasi 

yang tinggi untuk memperluas kerajaan-Nya, Tuhan 

Sang Sumber Kuasa akan mencurahkan urapan untuk 

berkuasa dalam hidup kita. (LEW) 
 

RENUNGAN 
KUNCI SUKSES SELAMATKAN JIWA yang pertama 
adalah DEDIKASI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah ambil bagian dalam proyek 

penyelamatan jiwa-jiwa di gereja Anda? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Sudahkan Anda berdedikasi penuh dalam 
menyelamatkan jiwa? Ceritakan! 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk lebih 
turut serta dalam penyelamatan jiwa-jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, ajarkanlah kami untuk memiliki dedikasi yang 
tinggi dalam proyek penyelamatan jiwa-jiwa, sehingga 
banyak orang akan diselamatkan dan datang kepada-
Mu. Kami rindu menjadi bagian dalam kegerakan yang 
besar ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 81-83; Roma 11:19-36 



21 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CIRI ORANG BERDEDIKASI BAGI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 2:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 2:8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di kayu salib. 
 
Wanita pembawa lampu. Itulah panggilan Florence 
Nightingale. Wanita yang hidup di abad ke-19 ini lahir 
dalam keluarga kaya raya dan berstatus sosial tinggi. 
Namun, dibandingkan dengan kehidupan nyaman 
sebagai istri dan seorang ibu seperti layaknya semua 
wanita di kalangannya, Florence lebih memilih untuk 
melayani sesama. Meski ditentang keluarganya, ia 
memeluk profesi sebagai perawat. Pada tahun 1850, ia 
merasa Tuhan memanggilnya di pagi hari dan bertanya 
apakah ia akan berbuat kebaikan bagi-Nya bila tanpa 
reputasi. Jawaban Florence pun tercatat dalam sejarah 
kehidupannya.  
 
Empat tahun kemudian, ia diutus sebagai bagian tim 
medis ke tengah Perang Krimea di Turki. Sepanjang 



musim dingin pertamanya di sana, sekitar 4.000 
prajurit meninggal. Namun, perbandingan antara 
perajurit yang meninggal karena terinfeksi sakit-
penyakit dan terluka karena peperangan adalah 10:1. 
Ia pun memperbaiki tingkat higienis dalam perawatan 
pasien, sehingga angka kematian turun dari 42% 
menjadi 2%. Selain itu, sementara petugas medis 
lainnya beristirahat di malam hari, ia tetap berkeliling 
mengawasi pasien sambil membawa lentera kecil. 
Meski Nightingale melayani tanpa mengharapkan apa-
apa, tetapi apa yang dilakukannya menjadi fondasi dari 
profesi keperawatan modern. Jasanya pun dihargai 
dengan empat rumah sakit yang menggunakan 
namanya di Istanbul. Belum lagi sejumlah monumen, 
museum, buku, dan juga film.  
 
Tak bisa disangkal, pengorbanan Florence Nightingale 
tak terhitung lagi. Ia telah mengorbankan waktu, 
tenaga, pikiran, bahkan kehidupannya sebagai seorang 
wanita. Dedikasi tinggi seperti ini pun dibutuhkan 
dalam menyelamatkan jiwa. Sebab, tanpa 
pengorbanan besar, kita tidak mungkin bisa menjadi 
pembawa cahaya bagi orang-orang yang tinggal dalam 
kegelapan. Hanya ketika kita tidak lagi memikirkan 
kenyamanan hidup kita sendiri, Sang Sumber Kuasa 
akan mempercayakan urapan untuk berkuasa atas kita. 
Sehingga hal-hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi 



dampak besar yang menggerakkan perkara-perkara 
yang lebih besar di depan kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Ciri orang BERDEDIKASI adalah PENGORBANAN: 
selamatkan jiwa BERAPA PUN HARGANYA. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa pengorbanan bisa menjadi parameter 

dedikasi kita terhadap Tuhan?  
2. Mengapa kita butuh berkorban besar bagi Tuhan? 
3. Pengorbanan apa yang bisa Anda lakukan bagi 

pekerjaan dan panggilan Tuhan dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bukalah telinga roh kami. Biarlah 
kami menyadari bahwa Engkau telah memberikan 

panggilan yang lebih tinggi kepada setiap kami. Bahwa 
hidup kami bukanlah tentang kami lagi, tetapi tentang 

Engkau dan apa yang ingin Engkau lakukan melalui 
kami. Ya, Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu untuk 
melakukan perkara-perkara besar. Urapilah kami 

dengan urapan untuk berkuasa. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 84-86; Roma 12 



22 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
URAPAN KUASA UNTUK MENYELAMATKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 4: 23-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:29 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah 
bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah 
kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk 
memberitakan firman-Mu. 
 
Pertengahan tahun 2018 menjadi pengalaman 
menegangkan yang menakutkan bagi 12 anggota tim 
sepak bola Moo Pa yang masih remaja beserta pelatih 
mereka. Selepas berlatih, mereka hanya hendak 
menjelajahi gua Tham Luang seperti biasanya. Namun, 
hujan lebat tiba-tiba turun dan membanjiri gua, 
sehingga mau tak mau mereka berjalan semakin dalam 
ke dalam gua. Tidak butuh waktu lama sampai para 
orangtua menyadari apa yang terjadi dan segera saja 
insiden tersebut menarik perhatian nasional, bahkan 
internasional. Pasalnya, gua Tham Luang yang memiliki 
formasi lorong bercabang-cabang dan menyerupai 
sistem labirin, terkenal sulit dijelajahi. Ketika musim 
hujan tiba, gua itu pun menjadi gorong-gorong air 



alami. Dalam beberapa bagian gua, para penyelamat 
pun harus menyelam lama dalam air yang gelap. 
Penyelamatan ketiga belas orang yang terjebak dalam 
gua itu pun menjadi misi yang nyaris mustahil. Namun, 
berkat kegigihan dan keberanian tim penyelamat, 
akhirnya mereka semua berhasil diselamatkan, sesaat 
sebelum gua benar-benar dipenuhi air. 
 
Keberanian seperti ini pun dibutuhkan dalam 
menyelamatkan jiwa-jiwa yang “terjebak” dalam 
kegelapan. Berani bukan berarti tidak punya rasa takut. 
Orang berani adalah orang yang bisa mengalahkan rasa 
takutnya. Hal itu pulalah yang dialami para rasul yang 
menghadapi ancaman imam-imam kepala dan tua-tua. 
Meski takut, tetapi mereka tidak mundur. Mereka 
justru semakin giat meminta pertolongan Tuhan. 
Sehingga kepenuhan Roh Kudus meliputi mereka dan 
mereka bisa memberitakan Injil dengan berani.  
 
Hari ini, mari kita datang kepada Sang Sumber Kuasa 

untuk meminta urapan kuasa keberanian ilahi. Saat 

kita mulai berani melangkah, pasti Tuhan akan bekerja 

dengan dahsyat. Percayalah, Tuhan tidak pernah 

meninggalkan anak-anak-Nya yang berjuang untuk 

penginjilan. Tuhan sudah berjanji untuk selalu 

menyertai kita sampai akhir zaman dalam 

melaksanakan Amanat Agung-Nya. Marilah kita bangkit 



menjadi pahlawan Allah yang gagah berani, 

memberitakan Injil dengan penuh keberanian. 

 
RENUNGAN 
Salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam 
MENYELAMATKAN JIWA adalah KEBERANIAN. 
 
APLIKASI 
1. Apa sajakah tantangan dan pergumulan yang Anda 

alami dalam memberitakan Injil? 
2. Mengapa Anda membutuhkan keberanian dalam 

memberitakan injil Kristus? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai berani melangkah 

untuk menyelamatkan jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 
mempercayai kami untuk melaksanakan Amanat 
Agung-Mu. Kami tahu bahwa Amanat itu adalah 

sebuah tanggung jawab yang besar, karena itu kami 
memohon urapan kuasa-Mu agar kami beroleh 

keberanian dan kekuatan untuk lebih giat bekerja 
menyelamatkan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 87-88; Roma 13 



23 MARET 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

ROH YANG MENGUBAHKAN HIDUP 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-41 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:14 Maka bangkitlah Petrus berdiri 
dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring 
ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang Yahudi 
dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah 
dan camkanlah perkataanku ini. 
 
Sebagai anak-anak Allah, kita pasti pernah merasa 
tergerak ingin berbuat sesuatu melihat keluarga, 
saudara, atau teman kita yang belum mengenal dan 
menerima Tuhan Yesus. Kita ingin mereka pun beroleh 
keselamatan dan hidup yang diberkati. Namun, sering 
kali kita tidak tahu harus berbuat apa dan mulai dari 
mana. Perasaan takut dan ragu pun bisa saja muncul. 
 
Para rasul pun pernah mengalami hal yang sama. 
Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, 
kepercayaan diri mereka seakan-akan menguap. Iman 
mereka terguncang dan mereka memilih hidup 



bersembunyi. Sampai pada hari Pentakosta, saat 
semua umat Yahudi dari segala penjuru berkumpul 
untuk merayakannya, Roh Kudus dicurahkan di tempat 
para rasul berkumpul dan mereka pun kepenuhan Roh 
Kudus. Saat itulah, hati mereka diubahkan 180 derajat. 
Petrus bangkit dan menyampaikan kebenaran firman 
Tuhan dengan penuh kuasa. Ia bersaksi tentang Tuhan 
Yesus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari 
kematian. Hari itu pun, kira-kira 3.000 jiwa bertobat 
dan diselamatkan. 
 
Petrus yang tiga kali menyangkal Yesus karena takut, 
Petrus yang sempat tidak percaya akan kebangkitan 
Yesus, Petrus yang hanya seorang nelayan yang tidak 
berpendidikan, Petrus yang sama inilah yang akhirnya 
menjadi seorang penyelamat jiwa yang luar biasa. 
Semua itu tak terlepas dari peranan Roh Kudus, Sang 
Sumber Kuasa yang memberikan perubahan dan 
keberanian pada seseorang hingga ia mampu 
menembus batas. Ya, hanya bila kita dipenuhi Roh 
Kudus, kita akan mampu melakukan berbagai perkara 
yang mustahil. Ketahuilah, Tuhan sedang melatih dan 
memperlengkapi setiap kita. 
Tuhan mengajarkan untuk membangun pondok Daud, 
doa profetik, berjalan dalam iman, menaburkan benih 
profetik, dan sekarang mau memperlengkapi kita 
dengan urapan untuk berkuasa. Inilah cara Tuhan 



untuk membangkitkan kita menjadi pahlawan Allah 
yang gagah berani. (PF) 
 
RENUNGAN 
Roh keberanian MENGUBAH orang biasa menjadi 
PAHLAWAN PENYELAMAT JIWA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah terbeban untuk memberitakan 

Injil pada orang-orang di sekitar Anda? Halangan apa 
yang Anda temui?  

2. Dari manakah sumber kuasa yang mendatangkan 
keberanian?  

3. Bagaimana Anda bisa memperolehnya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami atas 

keselamatan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Engkau 
pun tahu halangan dan kesulitan apa yang kami 

hadapi. Bapa, kami meminta roh Kudus-Mu memenuhi 
hati dan jiwa kami, memberi kami keberanian, hikmat, 

juga kuasa. Agar kami tahu apa yang harus kami 
lakukan untuk memberitakan Injil keselamatan dan 

membawa mereka kembali kepada-Mu. Dengan kuasa 
dari-Mu, kesaksian sederhana seperti apa pun akan 
mampu menjamah dan menggerakkan hati setiap 
orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 89-90; Roma 14 



24 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MERESPONI PANGGILAN UNTUK MENJADI 

PAHLAWAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 6:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 6:8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau 
pergi untuk Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, utuslah 
aku!" 
 
Dari ruang Sekolah Minggu terdengar celotehan anak-
anak sekolah minggu yang sangat seru tentang idola 
mereka. "Daud adalah pahlawan idolaku, Kak," seru 
Toni. "Mengapa kamu pilih Daud, Ton?" tanya Kak Ira. 
Lalu anak itu menjawab, "Karena Daud pemberani, Kak. 
Dia kecil tapi berani melawan Goliat yang sangat besar. 
Aku ingin menjadi seperti Daud, Kak!" 
 
Dalam hidup ini, setiap kita pasti mempunyai pahlawan 
idolanya masing-masing. Entah itu tokoh-tokoh dalam 
alkitab, ataupun tokoh-tokoh di dunia ini. Entah itu 
karena keberaniannya, ataupun karena kebaikannya. 
Semua pasti membawa pengaruh atau dampak dalam 



hidup setiap orang yang mengidolakannya. Setidaknya, 
mereka akan mencontoh perilaku pahlawan yang 
mereka idolakan. Namun yang menjadi pertanyaannya: 
Pernahkah terbesit dalam pikiran bahwa kita juga bisa 
dipakai jadi pahlawannya Tuhan untuk membawa 
dampak positif? Dampak yang membawa keselamatan 
bagi banyak jiwa, dan membawa lawatan terdahsyat di 
akhir zaman? Bagaimana jika pada suatu hari Tuhan 
menawarkan peluang tersebut kepada kita? Hari-hari 
ini, Tuhan sedang menawarkan kesempatan emas 
tersebut kepada kita. Tuhan sudah memberikan rhema 
kepada Bapak Gembala kita bahwa satu juta pahlawan 
akan Dia bangkitkan. Seperti Dia mengutus nabi 
Yesaya, Dia ingin mengutus kita. Dia akan 
memperlengkapi dan mengaruniakan kepada kita 
banyak hal spektakuler serta ajaib untuk tujuan 
penyelamatan terbesar di muka bumi ini.  
 
Jangan takut untuk melangkah bersama Yesus. 
Percayalah kepada Sang Sumber Kuasa. Dia pasti akan 
memperlengkapi kita terlebih dahulu sebelum 
mengutus kita. Seperti Dia mempersiapkan nabi 
utusannya, Yesaya, Dia akan memperlengkapi kita 
dengan urapan untuk berkuasa, sehingga jiwa-jiwa 
boleh dimenangkan. Oleh karena itu, datanglah kepada 
Sang Sumber Kuasa, Responi panggilan-Nya. 
Nubuatkan kebangkitan kita sebagai pahlawan-Nya. 



Karena apa yang kita perkatakan di hadapan-Nya, itu 
yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. 
 
RENUNGAN 
RESPONI PANGGILAN TUHAN untuk menyelamatkan 
jiwa dan mulai NUBUATKAN KEBANGKITAN kita 
sebagai pahlawan-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda merespon panggilan Tuhan dalam 

hidup Anda? Mengapa demikian? 
2. Apa yang perlu Anda lakukan untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa yang terhilang? 
3. Apa yang perlu Anda lakukan, agar Anda dapat 

menjadi pahlawan Tuhan yang penuh urapan dan 
kuasa?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa,  terima kasih untuk panggilan-Mu yang mulia 

atas setiap kami.  Engkaulah Sang sumber Kuasa dalam 
hidup kami. Urapi kami dengan urapan untuk 

berkuasa, sehingga kami dapat menjadi pahlawan-
pahlawan yang memerintah bersama-Mu dan 

memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Kerajaan-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 91-93; Roma 15:1-13 


