


05 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MOMEN UNTUK MUJIZAT SELAMATKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 5:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 5:10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-
anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus 
kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang 
engkau akan menjala manusia." 
 
Hudi dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengenal 
Yesus. Bahkan kedua orangtuanya bukan orang baik-
baik. Bagaimana tidak, ayah Hudi sudah lama dipenjara 
karena pernah membunuh orang. Ibunya yang harus 
mencukupi kebutuhannya beserta keempat anaknya, 
akhirnya menjajakan diri sebagai wanita sundal. 
Namun, karena ajakan tetangganya, Hudi dapat 
mengenal Yesus dan menerima-Nya sebagai Tuhan dan 
Juruselamatnya. Ia pun ingin menyelamatkan seisi 
keluarganya. Bertahun-tahun ia mendoakan kedua 
orangtua dan ketiga kakaknya, tetapi tidak ada satu 
pun tanda-tanda yang terjadi. Keluarga mereka masih 
hidup dalam lumpur dosa. Meski demikian, Hudi tetap 
yakin dan percaya bahwa jika satu orang diselamatkan, 



maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan (Kis. 
16:31). Jadi ia tak pernah berhenti mendoakan dan 
senantiasa mengajak mereka ke gereja, walau 
penolakan yang selalu ia dapat. 
 
Hari ketika ayahnya dibebaskan akan segera tiba. Saat 
sedang berdoa, tiba-tiba Hudi rindu sekali bisa 
mengajak seluruh keluarganya ke gereja setelah 
menjemput sang ayah. Ia terus-menerus membawa 
kerinduannya dalam doa. Hari yang dinanti-nantikan 
pun tiba. Saat mereka sekeluarga sudah berkumpul 
lengkap kembali, Hudi mengutarakan niatnya untuk 
mengajak mereka mampir beribadah ke gereja dulu 
sebelum pulang. 'Just like that', hanya seperti itu saja, 
tiba-tiba mereka semua menyetujui ajakan Hudi. Hari 
itu, Tuhan sungguh-sungguh menjamah hati mereka 
sehingga setiap mereka akhirnya mau menerima Tuhan 
sebagai Juruselamat mereka. 
 
Berapa banyak dari kita yang telah menghabiskan 
waktu bertahun-tahun berdoa dan juga berusaha 
membawa orang yang kita kasihi untuk datang kepada 
Yesus, tetapi mereka tetap saja bergeming? Meski 
demikian, tetaplah taat dan setia melakukan bagian 
kita. Sama seperti Simon yang sekalipun sudah 
semalam-malaman menebarkan jala dan tidak jua 
mendapat apa-apa, tetapi ketika Tuhan 
memerintahkannya dan ia taat, mujizat tuaian besar 



terjadi begitu saja. Karena ini adalah saatnya kegerakan 
Tuhan untuk mujizat selamatkan jiwa terjadi. 
 
RENUNGAN 
SEKARANGLAH SAATNYA arus kegerakan Tuhan untuk 
MUJIZAT SELAMATKAN JIWA terjadi. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda bergerak untuk menyelamatkan 
jiwa? 

2. Menurut Anda, mengapa kita tidak boleh 
menyerah dan harus terus berjuang untuk 
menyelamatkan jiwa? 

3. Apakah komitmen yang bisa Anda buat dapat 
menyelamatkan orang-orang yang Anda kasihi? 
Tuliskanlah nama-nama mereka dan doakan setiap 
hari! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah waktunya 

kegerakan selamatkan jiwa tiba. Kami mau turut serta 
ambil bagian dan berjuang untuk memberitakan nama-

Mu kepada orang-orang di sekitar kami yang belum 
menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. 
Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, 

maka mujizat keselamatan itu pasti boleh terjadi. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 1-4 

Wahyu 18 

 



06 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MAU DIPAKAI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 6:1-13 
 
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!" 
 
Nicholas James Vujicic, atau lebih dikenal dengan Nick 
Vujicic, lahir dari keluarga Kristen Serbia di Melbourne, 
Australia, pada 4 Desember 1982. Ia lahir tanpa tangan 
dan kaki. Ia hanya memiliki satu kaki dengan dua buah 
jari yang menonjol pada paha kiri. Hal tersebut sangat 
janggal karena tidak ada masalah saat masa kehamilan, 
serta tidak ada riwayat keluarga dengan kondisi cacat 
fisik. Di saat ia sendirian, Nick selalu berdoa pada 
Tuhan untuk melakukan mujizat, membuat lengan dan 
kakinya tumbuh seiring dengan pertumbuhan 
badannya. Namun, permintaannya tersebut tidak 
kunjung terjadi. Ia tetap tidak mempunyai lengan dan 
kaki. 
 



Saat berusia 13 tahun, ia membaca sebuah artikel surat 
kabar tentang seorang pria cacat yang berhasil 
mencapai hal-hal besar serta membantu orang lain. 
Pria itu bahkan dapat bermain golf! Saat itu menjadi 
momen perubahan Nick, ia akhirnya menyadari 
mengapa Allah menciptakan bentuk tubuhnya seperti 
adanya sekarang. Ya, untuk memberi harapan kepada 
orang lain. Pada usia 19 tahun, Nick telah berkeliling 
dunia. Ia dipakai Tuhan untuk berbagi cerita dengan 
jutaan orang, berbicara pada berbagai kelompok 
seperti siswa, guru, pemuda, pengusaha pria dan 
wanita, serta jemaat-jemaat gereja. Kisah hidupnya 
telah dikenal oleh seluruh kalangan di dunia. Sampai 
saat ini pun ia masih rutin melakukan perjalanan 
internasional untuk berbicara di depan banyak orang 
serta memberitakan Injil kepada lebih dari tiga juta 
orang di 27 negara. 
 
Setiap manusia di bumi, termasuk kita pasti memiliki 
masalah. Namun yang membedakannya adalah apakah 
Anda bisa memakai masalah yang Anda hadapi sebagai 
sebuah kesempatan selamatkan jiwa? Sekalipun saat 
ini Anda belum melihat berkat, mujizat, atau jawaban 
doa, tetaplah sediakan hidup Anda untuk dipakai 
Tuhan memberitakan kabar baik kepada banyak orang, 
sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
SEKALIPUN BELUM MELIHAT berkat, mujizat, atau 
jawaban doa, TETAPLAH SEDIAKAN hidup kita untuk 
DIPAKAI TUHAN. 
 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sedang menghadapi pergumulan 
yang berat hari-hari ini?  

2. Bagaimana Anda melihat pergumulan tersebut 
sebagai kesempatan untuk memberitakan kabar 
keselamatan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 
bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ini hidup kami, kami serahkan ke dalam 

tangan-Mu. Pakai hidup kami sebagai alat kemuliaan-
Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan 

hidup kami yang tidak sempurna ini menjadi alat yang 
mulia dan berguna di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 5-8 
Wahyu 19 



07 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ARUS ILAHI YANG MENDATANGKAN JIWA-JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:36-41 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41 Orang-orang yang menerima 
perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari 
itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
 
Dari hari ke hari, mujizat demi mujizat semakin sering 
terjadi di GBI Keluarga Allah. Ada banyak yang sembuh 
dari penyakit yang mematikan. Ada banyak yang 
usahanya mengalami keuntungan berlipat kali ganda. 
Ada banyak rumah tangga yang dipulihkan. Selain itu, 
ada banyak lagi mujizat-mujizat lainnya.  
 
Mujizat bukanlah hal yang baru bagi orang percaya. 
Sejak masa perjanjian lama dan perjanjian baru, ada 
banyak mujizat yang terjadi. Musa tidak pernah tahu 
bagaimana miliaran burung puyuh bisa datang dengan 
sendirinya ke perkemahan bangsa Israel. Petrus tidak 
pernah tahu bagaimana bisa ikan-ikan yang awalnya 
tidak ada, tiba-tiba saja berdatangan memenuhi 
jalanya, bahkan hampir merobek jala tersebut. 



Meskipun sudah melakukan begitu banyak mujizat 
yang memecahkan rekor, ternyata Tuhan tidak mau 
berhenti sampai di situ saja. Tuhan bukan hanya 
mendatangkan ikan-ikan kepada Petrus. Tuhan juga 
membawa arus ilahi yang mendatangkan jiwa-jiwa 
kepadanya. Hanya dalam sekali khotbah saja, 3.000 
orang menjadi percaya.  
 
Sama seperti Petrus yang bukan hanya mengalami 
mujizat yang memecahkan rekor, tetapi juga 
mengalami banjir jiwa-jiwa, sadarkah Anda bahwa 
gereja kita juga sedang mengalaminya? Gereja kita 
hanya dimulai dari 7 jiwa saja, dan entah bagaimana 
caranya Tuhan, jumlah jemaat sekarang mencapai 
30.000 jiwa. Bahkan saat ini Tuhan sedang 
mempersiapkan arus ilahi yang akan membawa 1 juta 
jiwa. Persiapkan diri kita. Karena saat arus ilahi 
melanda, tidak ada seorang pun yang bisa 
menahannya. Allah akan memenuhi kita dengan 
kelaparan roh untuk selamatkan jiwa. Orang-orang 
yang mustahil untuk diselamatkan pun akan Tuhan 
bawa kepada kita, sehingga mujizat selamatkan jiwa 
sungguh terjadi di tengah-tengah kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya adakan RECORD BREAKING 
MIRACLE dalam BERKAT, tetapi juga RECORD 
BREAKING MIRACLE dalam SELAMATKAN JIWA. 



 
APLIKASI 

1. Apakah Anda memiliki kelaparan roh untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa? 

2. Apakah Anda percaya bahwa arus ilahi yang 
mendatangkan jiwa-jiwa sedang mengalir kepada 
Anda? Mengapa demikian? 

3. Apa komitmen Anda agar bisa mengalami mujizat 
yang membawa keselamatan jiwa-jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap mujizat 
demi mujizat yang telah terjadi dalam hidup kami. Saat 

ini kami membawa kelaparan roh kami akan 
keselamatan jiwa-jiwa. Kami rindu melihat arus ilahi 

yang mendatangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan 
kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 9-12 

Wahyu 20 



08 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MUJIZAT ADALAH BAGIAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Zakharia 4:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah 
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan 
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, 
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta 
alam. 
 
Setiap orang yang mengenal betapa indah dan luar 
biasa kasih Tuhan, tentu ingin orang lain juga bisa 
mengalaminya. Terutama orang-orang yang terdekat. 
Itulah yang dirasakan seorang pemuda yang baru saja 
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. 
Ia ingin ibu yang merupakan satu-satunya anggota 
keluarganya yang masih ada bisa mengenal Tuhan. 
Namun, sang ibu malah memperlakukannya sebagai 
pengkhianat keluarga dan leluhur. Tahun demi tahun 
berlalu, pemuda itu meninggalkan kota kelahirannya 
demi memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi 
penginjil. Sesekali ia menghubungi ibunya dan bertukar 
kabar, tetapi ibunya tetap menolak Injil. Sementara 



pemuda itu menyaksikan banyak orang bertobat 
melalui pelayanannya, ia sempat berpikir ibunya akan 
menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa menerima 
keselamatan. Meski pemikiran itu terus 
mendatanginya, ia tetap berdoa demi pertobatan 
ibunya. Ia sungguh-sungguh merindukan keselamatan 
sang ibu.  
 
Suatu hari, setelah rangkaian panjang pelayanan KKR 
dari kota ke kota, ia pulang ke rumah. Ia sengaja tak 
mengabari ibunya untuk memberi kejutan. Namun, 
betapa terkejutnya ia menemukan semua atribut 
keagamaan keluarganya yang lama sudah tidak ada, 
digantikan dengan sebuah salib yang digantung di 
tembok. Ia bahkan melihat ibunya pulang dengan 
seorang tetangga dengan membawa-bawa Alkitab. 
Rupanya, ibunya berteman dengan seorang tetangga 
baru di sebelah rumah. Melalui orang itulah, Tuhan 
menjamah hatinya. 
  
Saat kita mendoakan keselamatan orang-orang 
tertentu dalam hidup kita, terkadang kita bisa begitu 
berputus asa. Bukan hanya tahunan, bahkan belasan 
tahun berlalu tanpa ada perubahan yang terjadi. Malah 
mungkin mereka semakin mengeraskan hati terhadap 
Tuhan. Kabar baiknya, keselamatan adalah bagian 
Tuhan. Selama kelaparan roh untuk selamatkan jiwa 
tidak meninggalkan diri kita dan kita terus melakukan 



bagian kita dalam doa serta tindakan, Tuhan pasti akan 
membuka jalan. Dengan cara-Nya yang ajaib, mujizat 
selamatkan jiwa yang kita nanti-nantikan pasti akan 
terjadi. (MV.L)  
 
 
RENUNGAN 
Mujizat yang kita harapkan MUNGKIN TAMPAK 
MUSTAHIL untuk terjadi dalam waktu dekat, tetapi 
BAGI ROH ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL. 
 
APLIKASI 

1. Siapa sajakah yang sedang Anda doakan 
keselamatannya?  

2. Mengapa Anda tidak boleh berputus asa 
mendoakan mereka? 

3. Bagaimana Anda dapat semakin bergantung pada 
Tuhan untuk keselamatan orang-orang yang Anda 
kasihi? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah pemilik jiwa-jiwa. Kami 
mengetahui Engkau mengasihi mereka, lebih besar 
daripada kami mengasihi mereka. Dan Engkau lebih 

rindu untuk menyelamatkan mereka, merangkul 
mereka dalam dekap kasih-Mu. Kami percaya, 

Engkaulah Allah yang sanggup melembutkan hati yang 



paling keras sekalipun. Tak ada yang mustahil bagi-
Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 13-14 

Wahyu 21 

 



09 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI MENGALAMI MUJIZAT SELAMATKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 2:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 2:8 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa 
akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, 
dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 
 
Pada tahun 1864 terjadi krisis atas misi di Telegu, India. 
Seorang insinyur sipil bernama John E. Clough 
menawarkan diri untuk berangkat memberikan 
bantuan. Dewan misionaris dari The American Baptist 
Missionary Union ragu untuk mengutus seseorang yang 
tidak pernah sekolah seminari ke ladang misi. Namun 
melihat kesungguhan hatinya, mereka akhirnya 
mengizinkannya. Seiring berjalannya waktu, jelaslah 
mengapa Tuhan memanggil Clough ke India. Selama 
kelaparan besar 1876-1877, Clough mengawasi 
penggalian kanal Buckingham. Ia memiliki wewenang 
untuk mempekerjakan ribuan penduduk asli yang 
sangat kekurangan dan dengan demikian mereka dapat 
membeli makanan. Rakyat Telegu menjadi terbuka 
untuk menerima apa yang benar-benar ingin Clough 



berikan kepada mereka. Salinan-salinan kitab suci dan 
pesan Yesus Kristus yang mengubah kehidupan.  Pada 
akhirnya kebangunan rohani pun terjadi.  
 
Hanya Tuhan yang benar-benar dapat melihat akhir dari 
awalnya. Dia juga yang mengetahui orang yang paling 
tepat untuk setiap pekerjaan dalam Kerajaan-Nya. Kata 
kuncinya adalah kelaparan roh yang besar untuk 
kebangunan rohani. Selebihnya adalah bagian Tuhan 
Saat kairos-Nya tiba, Tuhan akan membuat jalan dengan 
cara-Nya yang ajaib.  
 
Siapa pun kita, status sosial, ekonomi, jabatan, dan 
kekayaan tidaklah penting. Selama kita memiliki 
kelaparan roh yang besar untuk selamatkan jiwa, Tuhan 
yang akan memperlengkapi dengan kuasa dan kasih-
Nya yang ajaib. Doakan dan perjuangkan terus 
keinginan kita, sebab keselamatan jiwa adalah 
kerinduan Tuhan juga, dan Tuhan membutuhkan setiap 
kita untuk menjadi alat-Nya. Di mana pun Tuhan 
tempatkan kita, itu adalah ladang-Nya. Itu adalah bagian 
kita untuk berjuang. Kalau kita mengasihi anggota 
keluarga kita, kalau kita mengasihi sahabat-sahabat kita, 
kalau kita mengasihi rekan sekerja kita, sudah 
selayaknya kita memperjuangkan keselamatan mereka. 
Jadikan pertobatan mereka pokok doa dan keinginan 
kita yang utama di hadapan Tuhan, maka Dia akan 



bekerja dan mujizat keselamatan jiwa akan Dia 
kerjakan. 
 
RENUNGAN 
Kunci mengalami MUJIZAT SELAMATKAN JIWA adalah 
memiliki KELAPARAN ROH YANG BESAR untuk 
KEBANGUNAN ROHANI. 
 
APLIKASI 

1. Seberapa besarkah kelaparan roh Anda untuk 
kebangunan rohani selama ini?  

2. Mengapa kita perlu memiliki kelaparan roh yang 
besar untuk kebangunan rohani? 

3. Bagaimana Anda dapat memiliki kelaparan roh 
yang besar untuk kebangunan rohani? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bangkitkanlah kelaparan roh yang 
besar untuk melihat kebangunan rohani dalam diri 
kami. Kami rindu untuk melihat apa yang Engkau 

rindukan atas gereja dan bangsa kami terjadi. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Maleakhi 1-4 

Wahyu 22 

 



10 AGUSTUS 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA TERJADINYA MUJIZAT SELAMATKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Nehemia 1:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Nehemia 1:4 Ketika kudengar berita ini, duduklah aku 
menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku 
berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, 
 
Sebuah desa di India Utara memiliki reputasi yang 
sangat buruk karena sering terjadi perampokan di jalan 
antar kota dekat desa. Yang menjadi sasaran adalah 
truk-truk pengangkut makanan. Kondisi alam yang 
tidak bersahabat membuat penduduk desa sangat sulit 
mencari makan dan hidup dalam kemiskinan. Suatu 
hari, sebuah truk penuh dengan pati fosfat lewat. Pati 
fosfat digunakan untuk industri dan beracun. Para 
penduduk desa tidak mengetahuinya, setahu mereka 
pati adalah bahan makanan. Mereka menghadang truk. 
Sebagian meloncat ke atas dan mengambil lebih dari 
20 kantong. 
 



Pengemudi ini berusaha mencegah para perampok 
tetapi sia-sia. Ia pergi ke desa dan memohon kepada 
penduduk desa untuk mengembalikan pati tersebut. Ia 
pergi dari pintu ke pintu, bahkan sampai berlutut dan 
berkata bahwa ia tidak peduli pada kerugian yang 
ditanggungnya, tetapi ia tidak ingin ada penduduk desa 
yang celaka. Melihat kesungguhannya, penduduk desa 
mulai ragu. Mereka memberi makan ayam dengan pati 
tersebut dan dalam hitungan menit ayam itu pun mati. 
Penduduk desa terkejut dan hati mereka sangat 
tersentuh. Mereka telah mencuri dan seharusnya 
pengemudi itu membenci mereka. Namun, pengemudi 
itu malah ingin menyelamatkan nyawa mereka.  
 
Belas kasih untuk jiwa-jiwa akan membuat kita rela 
melakukan banyak hal, berusaha dan 
memperjuangkan, supaya banyak jiwa bisa 
diselamatkan. Seperti Nehemia yang menangis, 
berkabung, berdoa, dan berpuasa demi bangsa Israel 
yang sedang dalam kesukaran besar. Nehemia 
menangisi kotanya, bangsanya, dan jiwa-jiwa yang 
dianggap orang pinggiran yang tidak ada nilainya. Doa 
dan perjuangan Nehemia pun mendatangkan mujizat 
percepatan. Tembok Yerusalem berhasil dibangun 
hanya dalam 52 hari. Jika kita satu gereja punya 
kelaparan roh, tidak peduli siapa dan apa jabatan kita 
di gereja, milikilah hati seperti Nehemia yang memiliki 
kelaparan roh untuk selamatkan jiwa, maka mujizat 



selamatkan jiwa terjadi. Angin Roh Kudus makin kuat 
berhembus, sehingga banyak jiwa dari utara, barat, 
timur dan selatan berdatangan memenuhi gereja 
Tuhan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Miliki BELAS KASIHAN untuk jiwa-jiwa, maka MUJIZAT 
SELAMATKAN JIWA akan TERJADI di tengah-tengah 
kita. 
 
APLIKASI 

1. Pernahkah Anda memperjuangkan seseorang 
untuk beroleh keselamatan? Apa yang mendorong 
Anda untuk melakukannya? 

2. Mengapa Anda perlu memiliki belas kasihan untuk 
jiwa-jiwa? 

3. Bagaimana supaya hati Anda selalu dipenuhi 
dengan belas kasih Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami hanya 

dipenuhi dengan berbagai permasalahan dan 
kepentingan diri kami sendiri. Penuhilah hati kami 

dengan belas kasih-Mu, agar kami peka menangkap 
kebutuhan dan bisa melayani mereka yang 

membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 1-3 

Matius 1 



11 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
DIBANGKITKAN UNTUK MUJIZAT SATU JUTA JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 2:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 2:10 Karena itu aku sabar menanggung 
semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya 
mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus 
Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 
 
“Heee? Mancing?!” protes Andrew. “Ayah nggak asyik, 
ah! Liburan gini enakan main PS!” Sementara Andrew 
mencak-mencak, adiknya, Randy, bertanya perlahan, 
“Ayah, kenapa sih suka sekali memancing?” Sambil 
mendudukkan Randy di pangkuannya, sang ayah 
menjawab, “Justru Ayah mengajak kalian karena ingin 
kalian merasakan sendiri serunya memancing.” Setelah 
berpikir sejenak, Randy berkata, “Baiklah, Randy mau 
seru-seruan sama Ayah!” 
 
Keesokannya, pagi-pagi benar, Andrew terpaksa ikut 
berkendara ke danau terdekat dengan villa liburan 
mereka. Lalu mereka menaiki perahu kecil ke tengah 
danau tersebut. Seperti dugaan Andrew, memancing 



sungguh membosankan. Entah sudah berapa lama ia 
duduk diam. Badannya pegal-pegal dan matanya 
semakin berat. Namun, tiba-tiba Randy memekik. 
Andrew pun merasakan sentakan pada tongkat 
pancingnya. “Tarik, Andrew!” seru Ayah. Dengan susah 
payah Andrew menarik pancingannya, tetapi 
tarikannya begitu kencang, hampir-hampir ia 
terjungkal. Dengan bantuan Ayah, ia pun berhasil 
menangkap ikan tersebut. Saat melihat ikan besar yang 
menggelepar di lantai perahu, Andrew dan Randy 
berteriak-teriak penuh kemenangan. Melihat 
kegembiraan anak-anaknya, sang ayah bertanya, 
“Bagaimana? Lebih seru daripada main game, kan?” 
Sejak itu, mereka tidak pernah melewatkan acara 
memancing setiap kali liburan. 
 
Seperti Andrew dan Randy yang akhirnya menyadari 
mengapa ayahnya begitu suka memancing, Tuhan juga 
rindu anak-anak-Nya memahami mengapa Dia sangat 
peduli pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita 
sungguh-sungguh mengasihi Bapa kita di sorga, 
tidakkah kita ingin mengetahui isi hati-Nya yang 
terdalam dan bergembira dalam kesukaan hati-Nya? 
Mulai hari ini, jangan lagi hanya peduli pada 
kepentingan dan kesejahteraan hidup kita sendiri. 
Izinkanlah Tuhan memenuhi hati kita dengan hati-Nya 
yang penuh dengan belas kasihan atas jiwa-jiwa, maka 
kita akan memiliki kelaparan roh yang besar untuk 



menyelamatkan jiwa. Dengan demikian, kita akan 
menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat 
selamatkan jiwa melalui kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Sebelum MUJIZAT SATU JUTA JIWA terjadi, Tuhan 
akan MEMBANGKITKAN kita menjadi PENJALA 
MANUSIA untuk keselamatan jiwa-jiwa. 
 
APLIKASI 

1. Inginkah Anda menjadi penjala manusia? Mengapa 
demikian?  

2. Mengapa Tuhan ingin membangkitkan kita 
menjadi penjala manusia? 

3. Bagaimana Anda dapat mengizinkan Tuhan 
membangkitkan Anda menjadi penjala manusia? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih setia-Mu yang 

selalu Kau tunjukkan dalam hidup kami. Namun, 
terlebih dari uluran tangan-Mu, kami rindu untuk 

melihat isi hati-Mu. Biarlah isi hati-Mu menjadi isi hati 
kami, keinginan-Mu menjadi keinginan kami. 

Bangkitkan kami, menjadi penjala manusia untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa yang begitu Engkau kasihi. 

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