12 AGUSTUS2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
DIUTUS UNTUK MENYELAMATKAN JIWA
BACAAN HARI INI
Yohanes 20:19-22
RHEMA HARI INI
Yohanes 20:21 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai
sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus
Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu."
Richi adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat
kaya raya. Namun, ia sangat jarang menghabiskan
waktu bersama kedua orangtuanya karena mereka
selalu sibuk bekerja. Sedari lahirnya, ia selalu
menghabiskan waktunya bersama Sus Neni,
pengasuhnya. Sus Neni menyayangi Richi dengan tulus.
Ia merawat serta membesarkan Richi seperti anak
kandungnya sendiri. Ia pun senantiasa membacakan
Alkitab, menceritakan kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab,
dan juga mengajak Richi ke gereja. Sekalipun orangtua
Richi bukanlah anak Tuhan, mereka tidak keberatan
saat anaknya diajak beribadah ke gereja. Hal itu
membuat Richi tumbuh menjadi seseorang yang takut
akan Tuhan.

Tahun demi tahun berlalu, Richi sudah tumbuh besar
dan Sus Neni sudah tidak lagi menjadi pengasuhnya.
Namun apa yang Sus Neni taburkan di masa kecilnya
masih tetap tertanam hingga ia dewasa. Richi pun
menyadari bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa
Tuhan telah memakai pengasuhnya yang dulu untuk
menyelamatkannya. Kini ia pun bertekad untuk
memperkenalkan Tuhan kepada kedua orangtuanya.
Perlahan tetapi pasti, Tuhan pun menjamah mereka,
dan kini sekeluarga itu sudah menerima Tuhan Yesus
sebagai Juruselamat mereka.
Sering kali kita merasa bahwa kita ini bukan siapasiapa, atau kita mungkin tidak punya apa-apa. Jadi,
bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan jiwa?
Namun, Tuhan ingin menyadari bahwa siapa saja bisa
menyelamatkan jiwa bagi-Nya. Percayalah bahwa di
mana pun kita ditempatkan, dan apa pun pekerjaan
kita, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya
dengan sempurna. Tidak ada yang terlalu kecil bagi
Tuhan. Setiap dari kita bisa dipakai-Nya untuk
menyelamatkan jiwa. Bagian kita hanyalah mau
memberikan hidup kita ini sebagai alat-Nya dan
memiliki dedikasi untuk menyelamatkan jiwa. Jika kita
mau berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus, kita akan
melihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat
selamatkan jiwa melalui hidup kita.

RENUNGAN
SEMUA ORANG BISA DIUTUS untuk menyelamatkan
jiwa.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menyelamatkan jiwa? Maukah
Anda diutus-Nya?
2. Mengapa Tuhan menghendaki kita untuk
menyelamatkan jiwa?
3. Menurut Anda, apa yang sekiranya dapat Anda
lakukan untuk menyelamatkan jiwa?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Bapa, ini kami hamba-Mu, kami mau menyerahkan
hidup kami. Utuslah kami, ya Tuhan. Kami tahu Engkau
bisa mengutus siapa saja untuk menyelamatkan jiwa.
Oleh karena itu, pakailah kami, kami siap Engkau utus
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 7-9
Matius 3

13 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KEBERANIAN UNTUK BERSAKSI
BACAAN HARI INI
Yohanes 15:18-22
RHEMA HARI INI
Yohanes 15:27 "Tetapi kamu juga harus bersaksi,
karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku."
"Tuhan Engkau baik, terima kasih buat makanan ini,
dan aku akan lebih bersyukur lagi seandainya ada es
krim untuk makanan penutup. Amin," doa seorang
anak yang sedang makan di restoran bersama ibunya.
Beberapa orang yang sedang makan tidak sengaja
mendengar doa itu dan tertawa. Namun, seorang
wanita berkomentar, "Itulah yang salah dengan negara
kita. Anak-anak tidak tahu cara berdoa. Bayangkan, ia
meminta es krim kepada Tuhan!" Mendengar
komentar itu, anak itu pun menangis. Lalu seorang pria
tua mendekatinya dan berkata, "Aku kebetulan tahu
bahwa Tuhan menganggap doamu tadi hebat." Ia
menunjuk kepada wanita yang berkomentar tadi, dan
berbisik, "Sayangnya ia tidak pernah meminta es krim
kepada Tuhan. Kadang es krim baik untuk jiwa." Ketika
sang ibu memesan es krim untuk hidangan penutup,

putranya menatap es krimnya untuk beberapa saat.
Kemudian ia mengambilnya, berjalan, dan menaruhnya
di meja wanita tadi. Sambil tersenyum lebar, ia
berkata, "Es krim ini dari Tuhan. Baik untuk jiwa, dan
jiwaku sudah baik."
Terkadang, menceritakan kebaikan Tuhan tidaklah
sesulit yang kita pikirkan. Semudah kita menceritakan
tentang kehebatan anak-anak kita kepada teman kita,
semudah kita mempromosikan dokter langganan kita
yang mengobati sakit kita, demikian juga seharusnya
kita menceritakan kehebatan karya Tuhan dalam diri
kita sendiri. Kebaikan Tuhan yang dikerjakan-Nya
dalam hidup kita adalah cerita paling mudah diterima
oleh orang-orang di sekitar kita.
Kita pun perlu menyadari, menyaksikan tentang kasih
Tuhan adalah salah satu alasan kenapa mujizat dan
pertolongan-Nya terjadi dalam hidup kita. Yang kita
butuhkan hanyalah sedikit keberanian. Keberanian kita
dalam menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam
hidup kita adalah cara paling efektif yang kita bisa
lakukan. Ketika kita berani bersaksi, Roh Kudus sendiri
yang akan bekerja dalam setiap hati orang yang
mendengarkan kesaksian kita. Itu sebabnya kita harus
belajar untuk bersaksi dan memiliki dedikasi untuk
selamatkan jiwa. Saat kita melakukan bagian kita,
Tuhan akan melakukan bagian-Nya. Mujizat

selamatkan jiwa terjadi dan panen raya jiwa-jiwa akan
terjadi di gereja Tuhan. Amin.
RENUNGAN
Kita HARUS BERANI MENCERITAKAN apa yang TUHAN
KERJAKAN di tengah-tengah kita.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memberikan kesaksian tentang
kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Mengapa
demikian?
2. Mengapa Anda perlu berani menceritakan
kebaikan Tuhan?
3. Bagaimana Anda bisa mulai memberanikan diri
untuk bersaksi kepada orang lain?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar
biasa. Engkau tahu setiap pergumulan kami dan yang
kami butuhkan. Biarlah semua kebaikan dan mujziat
yang kami terima dalam hidup kami bisa menjadi
kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga
kami pun bisa membawa mereka kepada-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 10-12
Matius 4

14 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
TEROBOSAN BESAR SETELAH KEGAGALAN
BACAAN HARI INI
1 Korintus 1:18-31
RHEMA HARI INI
1 Korintus 1:27 Tetapi apa yang bodoh bagi dunia,
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang
berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih
Allah untuk memalukan apa yang kuat,
Jay Austin memiliki bisnis jual beli mobil bekas. Untuk
mendapat keuntungan besar, ia menghalalkan segala
cara dan tak segan-segan berbuat curang. Ia
menyembunyikan tingkat kerusakan mobil dan menjual
mobil-mobil bekas dengan harga tinggi. Hubungan Jay
dengan istri dan putranya tidak harmonis karena
mereka malu serta kecewa dengan Jay yang tidak bisa
dipercaya. Keluarganya tahu ia menipu semua
pelanggan, termasuk pendetanya sendiri. Titik balik
kehidupan Jay terjadi saat bisnisnya terancam
bangkrut. Suatu malam ia melihat saluran televisi
rohani tentang personal value, bahwa semua tindakan
dan perilaku seorang pemimpin akan kembali pada

dirinya dan keluarganya. Hal ini menyadarkannya jika
tindakannya selama ini keliru.
Jay pun berlutut meminta ampun kepada Tuhan dan
meminta maaf kepada istrinya. Ia berjanji akan
menjalankan bisnisnya dengan benar. Keadaan tidak
langsung membaik, tetapi ia tetap teguh dan
bergantung kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang
saat Jay menerima dua karyawan baru yang ternyata
adalah wartawan yang sedang meliput praktik nakal
dari showroom mobil bekas. Nama Jay pun muncul di
televisi sebagai pengusaha yang paling bersih dan jujur.
Keluarga
Jay
tercengang
sekaligus
bangga.
Showroomnya kebanjiran pelanggan dan hanya dalam
empat jam semua mobilnya terjual habis. Terobosan
besar terjadi, kesulitan keuangan Jay teratasi dan
hubungan keluarga Jay dipulihkan, bahkan putranya
kini sangat mengaguminya.
Cuplikan film “Flywheel” yang berdasar kisah nyata ini
mengatakan bahwa sekalipun kita pernah gagal, saat
kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terobosan
besar akan terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya
dianggap tidak berguna, gagal, tidak berharga, dan
tidak dibutuhkan, akan berubah menjadi seorang yang
sangat berguna. Sangat penting dan sangat berharga.
Hidup kita yang diubahkan dan berbuah lebat akan
menjadi satu kesaksian untuk membawa jiwa-jiwa

pada keselamatan. Milikilah dedikasi bagi Kerajaan
Allah untuk memenangkan jiwa, maka kita akan
melihat mujizat selamatkan jiwa dinyatakan. (PF)
RENUNGAN
Sekalipun kita pernah gagal, Tuhan bisa MENGADAKAN
TEROBOSAN BESAR dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Apa arti keberadaan Anda bagi teman dan
keluarga Anda?
2. Bagaimana orang yang berharga dan dianggap
berguna itu menurut pandangan Anda?
3. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan diri
Anda sebagai orang yang dibutuhkan dan tak
tergantikan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih karena kami begitu
berharga di mata-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami
tidak selalu memandang dan dibatasi oleh kegagalankegagalan kami di masa lalu. Sebab kami ini adalah
ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bersama
Engkau dan di dalam Engkau, kami akan melakukan
hal-hal yang luar biasa dan menjadi pemenangpemenang jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 13-15
Matius 5:1-26

15 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PEMENANG JIWA BAGI TUHAN
BACAAN HARI INI
1 Korintus 9:13-19
RHEMA HARI INI
1 Korintus 9:16 Karena jika aku memberitakan Injil,
aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri.
Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika
aku tidak memberitakan Injil.
Selama berumah tangga, Ibu Gaby tidak jemu-jemu
mendoakan suaminya. Kerinduan hatinya untuk
membawa sang suami kepada Kristus tak pernah surut.
Ketegaran hati dan ketekunan doanya sering kali diuji
dengan cemoohan suami yang lebih mempercayai
adanya kuasa lain selain kuasa Kristus. Sampai suatu
ketika, suaminya terserang stroke dan ia mengalami
kuasa kasih Kristus yang menyembuhkannya. Sejak saat
itulah, suaminya menerima Yesus sebagai Juruselamat
pribadi dan mau bertobat dari dosa-dosanya. Tak
terhingga sukacita Ibu Gaby bila mengingat peristiwa
itu. Bukan saja karena suaminya telah diselamatkan,
tetapi juga karena bukti kasih setia Tuhan. Keluarganya

pun selalu bersemangat menjadi saksi Kristus di mana
pun mereka berada.
Dari data statistik pemerintah, kita bisa melihat berapa
besar angka kriminalitas, angka kesehatan mental,
angka kemiskinan, dan sebagainya. Semuanya
menunjukkan banyaknya orang yang berada di bawah
belenggu kesengsaraan akibat dosa. Namun, kita tidak
perlu melihatnya terlalu luas. Lihat saja lingkungan
sekitar kita. Siapa sajakah orang-orang yang
membutuhkan uluran kasih Tuhan? Sadarkah kita,
sedang menuju ke arah manakah mereka berjalan?
Seperti
yang
Paulus
katakan,
kita
harus
menyelamatkan mereka! Itulah tugas kita.
Kita semua adalah tentara Allah. Kita memiliki tugas
yang sama, yaitu mewartakan Injil Kristus, supaya
banyak manusia beroleh keselamatan. Siapapun Anda,
berapa pun usia Anda, apa pun aktivitas Anda, di mana
pun Anda berada, bahkan bagaimana pun kondisi
Anda, Anda bisa menjadi saksi kasih Tuhan. Anda bisa
menjadi penyelamat jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah
kita deklarasikan kemenangan kita. Marilah kita
meminta kekuatan Roh Kudus, supaya kita bisa melihat
jiwa-jiwa yang terhilang dan memiliki dedikasi serta
semangat sukacita untuk selamatkan jiwa, sehingga
mujizat selamatkan jiwa sungguh-sungguh terjadi di
tengah-tengah kita.

RENUNGAN
Deklarasikan bahwa menjadi PEMENANG JIWA adalah
KESUKAAN kita.
APLIKASI
1. Lihatlah sekeliling Anda, ada berapa jiwa yang
harus diselamatkan?
2. Seberapa besar kerinduan Anda untuk jiwa-jiwa
tersebut?
3. Apakah yang dapat Anda deklarasikan untuk bisa
menjadi pemenang jiwa?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah
keselamatan yang telah kami terima. Kami tidak mau
egois hanya menerimanya tanpa peduli keselamatan
orang lain. Pakailah kami, para hamba-Mu ini, sebagai
alat-Mu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Penuhi
kami lebih lagi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami
selalu setia dan memiliki komitmen yang murni demi
kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 16-17
Matius 5:27-48

16 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
PERBEDAAN BAGI UMAT TUHAN YANG SETIA
BACAAN HARI INI
Amsal 15:1-11
RHEMA HARI INI
Amsal 15:3 Mata TUHAN ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik.
Selama berpuluh tahun, keluarga Yudha dan Arya
tinggal di rumah peninggalan orangtua mereka.
Mereka masing-masing mengelola satu perusahaan
berbeda yang diwarisi kepada mereka. Keluarga Yudha
adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka
aktif dalam pelayanan dan bahkan rajin menjangkau
jiwa-jiwa.
Sebaliknya,
Keluarga
Arya
selalu
mementingkan urusan dunia. Mereka jarang beribadah
dan selalu menolak bila diajak persekutuan. Bila Yudha
mengajak Arya melayani Tuhan, ia selalu menjawab
bahwa kahidupan mereka tetap diberkati meski tanpa
melayani. Hingga suatu ketika, krisis melanda banyak
perusahaan. Tak terkecuali milik Yudha dan Arya.
Ajaibnya, perusahaan Yudha tetap bisa beroperasi
meski dengan keuntungan yang tipis. Sementara itu,
perusahaan Arya bangkrut dan ia terkena stroke

karena terlalu memikirkan usahanya. Anak-anaknya
yang sedang kuliah terpaksa berhenti karena sudah
tidak sanggup lagi membayar biaya kuliah. Sebaliknya,
anak-anak Yudha tetap bisa melanjutkan pendidikan
mereka.
Pernahkah terlintas di pikiran Anda bahwa hidup
orang-orang yang tidak setia pada Tuhan lebih
diberkati? Jika jawabannya iya, mulai sekarang buang
jauh-jauh pikiran itu, karena Tuhan selalu membuat
perbedaan bagi umat-Nya. Sekalipun saat ini
sepertinya hidup kita biasa-biasa saja, pelayanan kita
biasa-biasa aja, tetaplah percaya bahwa Tuhan
senantiasa memperhatikan, mendengar, dan melihat
apa yang dilakukan oleh anak-anak-Nya yang setia.
Oleh karena itu, buanglah keraguan untuk menjangkau
jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika kita memperhatikan
kepentingan Kerajaan-Nya, melayani-Nya dengan setia,
dan memiliki dedikasi untuk selamatkan jiwa, maka Dia
tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, Tuhan akan
menunjukkan perbedaan dalam hidup kita dan hidup
kita akan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi orangorang di sekeliling kita. Mujizat selamatkan jiwa pun
akan sungguh-sungguh terjadi, bukan hanya berhenti
di angan kita saja.

RENUNGAN
Tuhan MEMPERHATIKAN, MELIHAT, dan MENDENGAR
apa yang kita lakukan.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda merasa bahwa hidup Anda
tetap biasa-biasanya saja padahal sudah setia
melayani Tuhan?
2. Apakah Anda sudah setia mencari jiwa, tetapi
belum ada hasilnya?
3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa
Tuhan pasti membuat perbedaan bagi umat-Nya?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mempercayai
kami untuk melayani-Mu. Kami mohon, mampukan
kami untuk tetap setia dalam melayani-Mu supaya
kami boleh mengalami mujizat dalam menyelamatkan
jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 18-19
Matius 6:1-18

17 AGUSTUS2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
PERBEDAAN BAGI YANG MENDEDIKASIKAN
HIDUPNYA BAGI TUHAN
BACAAN HARI INI
Maleakhi 3:14-18
RHEMA HARI INI
Maleakhi 3:18 Maka kamu akan melihat kembali
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara
orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang
tidak beribadah kepada-Nya.
Setiap pemilik usaha pasti ingin tokonya buka di jamjam terbaik, saat pelanggan paling banyak
berdatangan. Itu sebabnya biasanya toko-toko dibuka
tujuh hari per minggu. Kalaupun ada hari libur,
biasanya itu adalah hari biasa, bukan di akhir pecan.
Namun, David Green memberlakukan kebijakan yang
berbeda pada ritelnya yang bernama Hobby Lobby. Ia
justru menutup toko di hari Minggu. Kebijakan
tersebut bahkan dimulainya ketika perusahaannya
sedang mengalami kerugian besar. Tujuannya agar
para karyawannya bisa beribadah ke gereja di hari
Minggu bersama keluarga mereka. Luar biasanya,

penjualan Hobby Lobby malah meningkat dan menjadi
salah satu perusahaan ritel terkemuka di Amerika
Serikat untuk waktu yang panjang.
Dunia ini mengajarkan kita bahwa hasil sebanding
dengan usaha. Itu sebabnya, banyak dari kita yang
begitu bekerja keras sampai mengorbankan waktu,
keluarga, dan bahkan kesehatan. Tak jarang, waktu
beribadah dan persekutuan dengan saudara seiman
pun dikorbankan. Kita lupa, kita tidak hidup menurut
cara-cara dunia ini. Kita memiliki Tuhan yang
memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan hidup
kita. Dialah sumber keberhasilan hidup kita.
Bukan saatnya lagi kita hanya memikirkan kepentingan
dan kehidupan pribadi kita. Saat ini Tuhan tengah
mengadakan kegerakan besar akhir zaman. Pahami
kerinduan hatinya atas jiwa-jiwa. Pikirkanlah
kepentingan Kerajaan-Nya dan kehidupan orang-orang
yang masih hidup dalam kegelapan dunia. Saat kita
mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan pakai dalam
mujizat selamatan jiwa, Dia pun akan membuat
perbedaan yang nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi
oleh siapa pun juga. Hidup kita akan dipakai Tuhan
untuk menunjukkan kebesaran-Nya dan menarik jiwajiwa kepada-Nya.

RENUNGAN
Ada PERBEDAAN bagi yang MENDEDIKASIKAN
HIDUPNYA untuk melayani PEKERJAAN TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah yang menjadi prioritas hidup Anda selama
ini?
2. Mengapa Tuhan pasti mengadakan perbedaan
bagi orang yang mendedikasikan hidup bagi-Nya?
3. Bagaimana Anda dapat mendedikasikan hidup
Anda bagi pekerjaan Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk senantiasa
mendedikasikan hidup kami melayani pekerjaan-Mu.
Kami mau terlibat dalam mujizat selamatkan jiwa yang
hendak Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 20-22
Matius 6:19-34

18 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENJADI YANG TERDAHULU DALAM
MENYELAMATKAN JIWA
BACAAN HARI INI
Matius 19:27-30
RHEMA HARI INI
Matius 19:30 Tetapi banyak orang yang terdahulu
akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan
menjadi yang terdahulu."
Januardi lahir dan dibesarkan dalam keluarga nasrani.
Meski ia sudah menjadi Kristen sejak kecil, tetapi ia
jarang sekali melayani di gereja, apalagi memberitakan
Injil. Setiap harinya, ia bekerja sebagai marketing yang
selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain,
hingga ke luar kota. Waktunya selalu habis di jalanan.
Karena sulitnya ekonomi, Januardi tertekan dan lebih
giat dalam bekerja, sehingga ia tidak pernah
menyampaikan firman untuk menjangkau jiwa-jiwa
baru yang ada di dekatnya.
Berbeda dengan adik sepupunya, Febriani, yang kedua
orangtuanya tidak percaya Tuhan. Ia baru saja
mengenal Yesus, tetapi langsung aktif dalam pelayanan

gereja. Meski baru lulus kuliah dan sedang mencari
pekerjaan, Febriani tetap fokus menjangkau jiwa
bersama tim pelayanan di kotanya. Tak disangka, ia
tiba-tiba ditawarkan pekerjaan yang pendapatannya
jauh lebih tinggi dari penghasilan Januardi. Seorang
pengusaha kaya yang dikenalnya lewat penjangkauan
jiwa memberikan posisi manager di perusahaannya.
Ya, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi orangorang yang memiliki dedikasi penuh dalam selamatkan
jiwa. Tuhan tidak pernah memandang siapa yang lebih
dahulu percaya kepada-Nya dan siapa yang
belakangan. Tuhan hanya ingin kita tidak menjadi yang
terakhir dalam menyelamatkan jiwa bagi-Nya. Saat kita
bisa menangkap kerinduan Tuhan untuk jiwa-jiwa, dan
mendahulukan kepentingan Kerajaan-Nya di atas
kepentingan pribadi kita, Tuhan pun berjanji untuk
memberikan mujizat seratus kali lipat. Oleh karena itu,
buanglah keragu-raguan kita dan tangkap rhema Tuhan
untuk ikut dalam arus kegerakan mujizat keselamatan
jiwa yang hendak dibuat-Nya.
RENUNGAN
JANGAN mau MENJADI YANG TERAKHIR dalam
MENYELAMATKAN JIWA bagi Tuhan.

APLIKASI
1. Apa yang selama ini menghalangi Anda untuk bisa
menyelamatkan jiwa bagi Tuhan?
2. Mengapa Tuhan tidak ingin Anda menjadi yang
terakhir dalam menyelamatkan jiwa?
3. Setelah mengetahui kebenarannya, apa yang akan
Anda lakukan untuk menyelamatkan jiwa?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami
kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada
di sekitar kami. Kami mau Engkau pakai lebih lagi, ya
Bapa, untuk terus bisa memuliakan nama-Mu lebih
lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 23-24
Matius 7

