19 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
PINTU PENJANGKAUAN JIWA-JIWA SUDAH DIBUKA
BACAAN HARI INI
2 Korintus 2:12-17
RHEMA HARI INI
2 Korintus 2:12 Ketika aku tiba di Troas untuk
memberitakan Injil Kristus, aku dapati, bahwa Tuhan
telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana.
Suatu sore, Ari melihat seorang pria sedang duduk
termenung, seperti penuh dengan beban berat. Hati
Ari yang terusik memberanikan diri menghampiri pria
tersebut dan bertanya, "Bapak sedang ada masalah,
dari tadi saya perhatikan Bapak terus termenung." Pria
tersebut menghela nafas dan berkata, "Iya, bapak saya
sedang sakit parah." "Pak, bolehkah saya mendoakan
bapak?" tanya Ari. Pria tersebut mengangguk. Ari
sebenarnya sedikit gentar. Karena dari penampilannya,
ia tahu bahwa pria besar tersebut bukanlah orang yang
percaya Tuhan. Setelah beberapa hari, bapak tersebut
datang menemui Ari. Dengan ketakutan Ari bertanya,
"Bapak mau apa?" Pria itu menjawab, "Saya mau kenal
Yesusmu. Beberapa hari yang lalu setelah kamu doakan
bapak saya, saya pulang ke rumah dan menemukan

bapak saya yang sudah kritis tiba-tiba menjadi sembuh.
Bapak bercerita, sebelum sadarkan diri, ia didatangi
seorang pria berjubah putih bernama Yesus dan
menyembuhkannya." Ketakutan Ari pun berubah
menjadi sukacita. Karena ia mengetahui seisi keluarga
pria yang ia doakan diselamatkan.
Hari-hari ini, hampir setiap hari kita mendengar kabar
tentang jiwa-jiwa yang secara supranatural berjumpa
dengan Tuhan dan diselamatkan. Lebih tepatnya, kita
boleh melihat pintu sorga telah terbuka. Pintu
penjangkauan jiwa-jiwa di gereja, bahkan di bangsa
kita yang dulunya tertutup dan susah sekali untuk
dijangkau, kini telah terbuka. Persis seperti yang
dialami oleh Paulus ketika tiba di Troas dan mendapati
bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di
sana. Jiwa-jiwa menjadi begitu mudah percaya kepada
Tuhan. Kita pun boleh melihat jiwa-jiwa berbondongbondong datang pada Tuhan.
Inilah momen emas. Jadi, jangan lewatkan. Mari kita
ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar
ini. Mari kita menjawab kerinduan hati Yesus untuk
membawa sebanyak mungkin jiwa ke dalam KerajaanNya. Beranilah bersaksi. Jadilah penuai jiwa. Jadilah
pembawa lawatan yang menyukakan hati Tuhan dan
menggenapi rencana-Nya untuk mujizat selamatkan
jiwa di akhir zaman.

RENUNGAN
Tuhan telah membuka PINTU PENJANGKAUAN JIWAJIWA di gereja bahkan di bangsa kita.
APLIKASI
1. Apa yang telah Tuhan bukakan untuk membawa
lawatan terdahsyat di akhir jaman ini?
2. Sudahkah Anda bergerak untuk memberitakan Injil
bagi jiwa-jiwa yang terhilang?
3. Jika belum, apa yang harus Anda antisipasi agar
Anda dapat membawa sebanyak mungkin jiwa
datang pada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk pintu sorga yang telah
Engkau bukakan atas gereja dan bangsa kami. Kami
rindu boleh menjadi bagian dari pembawa lawatan
untuk menggenapi rencana-Mu. Urapi setiap kami,
sehingga kami boleh terus memenuhi rencana-Mu,
untuk menjadi pembawa lawatan di akhir zaman. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 25-26
Matius 8:1-17

20 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PINTU-PINTU YANG DIBUKAKAN TUHAN
BACAAN HARI INI
Yesaya 45:1-7
RHEMA HARI INI
Yesaya 45:1 Beginilah firman Tuhan : “Inilah firman-Ku
kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang
tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan
bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja,
supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan
supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup:
Yana sudah bertahun-tahun mencoba mengajak Dea,
sahabatnya, ke gereja. Walaupun Dea masih saja
mengeraskan hatinya, tetapi Yana pantang menyerah.
Setiap hari Minggu, ia tak pernah absen mengajak Dea
pergi ke gereja, sekalipun sahabatnya itu selalu berkata
tidak. Yana juga selalu mendoakan Dea. Ia rindu sekali
sahabatnya itu menerima keselamatan dari Tuhan.
Suatu Minggu pagi, Yana digerakkan Roh Kudus untuk
tidak hanya sekedar mengajak Dea lewat telepon,
tetapi langsung mendatangi rumahnya. Siapa sangka,
sesampainya di rumah Dea, ternyata sahabatnya itu
sudah berpakaian rapi, menunggu Yana mengajaknya

ke gereja. Wow! Yana sangat terkejut dan bahagia
bukan kepalang. Akhirnya pintu keselamatan bagi Dea
sudah terbuka, sehingga ia bisa ke gereja bersama
sahabatnya itu.
Tidak cukup dikejutkan dengan pertobatan sahabatnya
itu, keesokan harinya di kantor, tiba-tiba saja
atasannya memberikan promosi kenaikan jabatan pada
Yana. Padahal, sudah bertahun-tahun Yana bergumul
tentang hal itu. Ia sudah berkali-kali mengikuti ujian
kenaikan pangkat, tetapi belum pernah berhasil. Selain
itu, tahun ini bahkan ujian kenaikan pangkat belum
diadakan. Namun pintu kesempatan terbuka begitu
saja bagi Yana. Sungguh banjir mujizat terjadi nyata
begitu saja dalam hidupnya.
Ketika kita tidak jemu-jemu melakukan apa yang Tuhan
kehendaki, yaitu menyelamatkan jiwa, maka Dia tidak
akan diam saja. Bukan hanya pintu penginjilan dan
keselamatan jiwa saja yang akan Tuhan buka, tetapi
juga segala pintu-pintu lain yang tertutup dalam
kehidupan kita akan dibukakan-Nya. Apa yang selama
ini susah sekali untuk ditembus, akan Tuhan buka
begitu saja terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja
mujizat selamatkan jiwa terjadi, tetapi tahun mujizat
besar dengan berbagai aspeknya benar-benar terjadi
dalam hidup kita.

RENUNGAN
Tidak hanya pintu penginjilan, PINTU-PINTU LAIN
YANG TERTUTUP dalam hidup kita juga akan TUHAN
BUKAKAN.
APLIKASI
1. Pernahkah Anda mengalami kesusahan dalam
menembus pintu penginjilan dan juga pintu-pintu
lain dalam kehidupan Anda? Pintu apa sajakah itu?
2. Menurut Anda, mengapa ini adalah saatnya pintupintu dibukakan dalam hidup Anda?
3. Bagaimana caranya Anda bisa mengalami mujizat
"open doors" terjadi dalam hidup Anda?
Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah saatnya
Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup. Kami
mau imani dan tangkap dalam roh bahwa pintu
penginjilan, pintu keselamatan jiwa-jiwa, pintu
pemulihan keluarga, pintu kesempatan, pintu mujizat
kesembuhan, dan segala pintu-pintu yang lain dalam
hidup kami sudah Engkau bukakan begitu saja.
Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui
kesaksian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 27-28
Matius 8:18-34

21 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
PINTU PENGINJILAN YANG TERBUKA
BACAAN HARI INI
Yesaya 2:1-4
RHEMA HARI INI
Yesaya 2:2 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir:
gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu
gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukitbukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
"Put, malam ini boleh aku nginap di rumahmu?" Pesan
singkat itu diterima Puput dari Wulan, temannya.
Malam itu, Wulan mengungkapkan beban di hatinya.
Orangtuanya bertengkar hebat. Dalam kemarahannya,
ibunya berkata pada ayahnya bahwa ia terpaksa mau
menikah karena terlanjur mengandung Wulan. Ibunya
sangat menyesal telah menikahi ayahnya, dan ayahnya
tak mau kalah mengatakan bahwa keluarga ini adalah
suatu
kesalahan.
Wulan
begitu
terpukul
mendengarnya. Ia merasa sebagai anak yang tidak
diharapkan dan membuat hidup orangtuanya
berantakan. Rasanya ia ingin mati saja agar tidak
menjadi beban kedua orangtuanya.

Puput tercenung mendengarnya, hatinya sangat iba
pada Wulan. Ia ingin mengatakan bahwa bagi Yesus
tidak ada anak yang lahir tanpa tujuan dan Yesus
sangat mengasihi temannya. Namun ia tidak tahu
bagaimana cara menyampaikannya. Ia belum pernah
menginjili. Ia hanya remaja yang bahkan belum terlibat
pelayanan. Akhirnya, Puput memberanikan diri
bertanya pada Wulan apakah temannya itu mau ia
doakan. Wulan pun bersedia. Dengan bimbingan Roh
Kudus, Puput mendoakan temannya. Setelah didoakan,
Wulan merasa hatinya begitu lega. Seolah beban berat
diangkat dari hatinya, bahkan ada sukacita yang tidak
bisa ia jelaskan. Wulan lalu bertanya siapa itu Yesus
yang telah membuat hatinya begitu damai. Ia ingin
mengenal-Nya dan meminta Puput mengajaknya
beribadah.
Sekarang ini, pintu penginjilan sudah terbuka. Pintu
hati orang-orang yang tadinya tertutup untuk Tuhan
Yesus, sekarang mulai terbuka. Orang yang tadinya
begitu sulit diajak ke gereja akan begitu mudah kita
undang. Akan banyak hati yang dilembutkan untuk
menerima injil dan diselamatkan. Ini semua karena
Tuhan bekerja membuka jalan dengan mujizat
kesembuhan, keuangan, pemulihan keluarga, dan
banyak mujizat spektakuler yang Dia kerjakan di
tengah-tengah kita. Inilah saatnya panen raya dan
banjir jiwa besar-besaran. Siapa pun kita, remaja,

dewasa, umas, jangan sia-siakan momen open door
dari Tuhan. Mulailah bergerak bersama-sama sebagai
satu kesatuan gereja untuk masuk dalam mujizat
selamatkan jiwa. (PF)
RENUNGAN
Sadarilah, PINTU PENGINJILAN sudah TERBUKA,
sehingga akan terjadi BANJIR JIWA BESAR-BESARAN.
APLIKASI
1. Apakah Anda menyadari sekarang ini begitu banyak
dan begitu mudah mujizat terjadi dalam gereja kita?
Mengapa?
2. Adakah orang-orang yang ingin Anda selamatkan,
tetapi hatinya tertutup untuk Tuhan Yesus? Buatlah
daftar nama-nama mereka.
3. Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk
menginjili mereka?
DOA UNTUK HARI INI
“Kami mau mengucap syukur Tuhan atas semua
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, inilah
saatnya pintu-pintu terbuka bagi kami. Pintu berkat,
pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan bagi jiwajiwa. Tolong kami Tuhan, nyalakan dan mampukan
kami untuk mulai bekerja menuai jiwa-jiwa sebanyak
mungkin bagi Kerajaan-Mu. Beri kami keberanian dan
urapan untuk memberitakan injil. Terima kasih Tuhan.

Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 29-30
Matius 9:1-17

22 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MENJANGKAU JIWA KELUARGA DAN TEMAN
BACAAN HARI INI
Yohanes 1:35-42
RHEMA HARI INI
Yohanes 1:41 Andreas mula-mula bertemu dengan
Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: “Kami
telah menemukan Mesias (artinya : Kristus)."
Ika lahir dalam keluarga yang memeluk dua
kepercayaan. Kedua orangtuanya menikah dengan
tetap memegang keyakinan masing-masing. Sejak
ayahnya meninggal dunia, Ika yang masih kecil dan
adik-adiknya mau tidak mau harus ikut keyakinan
ibunya. Saat duduk di bangku SMA, Ika bertemu
dengan Dea. Pertemanan mereka membawa Ika
kembali kepada Yesus. Dengan penuh kasih, Dea
menunjukkan kepeduliannya kepada Ika. Ia mengajak
Ika ke gereja, mempertemukannya dengan konselor,
hingga akhirnya Ika dibaptis dan mulai aktif melayani.
Bahkan, adik-adik Ika pun akhirnya menjadi pengikut
Kristus.

Tahukah Anda, bahwa Tuhan menempatkan atau
mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu
bukan hanya sekedar untuk menjadi keluarga atau
teman saja, tetapi lebih dari itu. Tuhan mau kita
menjangkau jiwa mereka. Coba perhatikan keluarga
Anda, teman-teman Anda, masihkah ada yang belum
percaya kepada Yesus atau mereka pernah
meninggalkan iman mereka kepada Yesus? Jangan
tunggu lama-lama lagi, segera jangkau mereka. Mereka
adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada
kita. Mulailah mendoakan mereka, ceritakan tentang
perjalanan iman Anda bersama Yesus seperti yang
dilakukan Andreas saat bertemu dengan Simon,
saudaranya. Ia mengatakan bahwa mereka sudah
bertemu dengan Kristus, sehingga akhirnya Simon bisa
menjadi murid Yesus yang setia sampai akhir, Petrus.
Tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Jadilah
terang dan garam saat kita berada di tengah-tengah
mereka. Terus lakukan dengan penuh kasih dan
konsisten. Kita sudah terima rhema bahwa pintu-pintu
penjangkauan jiwa sudah dibuka. Percayalah, Roh
Kudus pasti bekerja dalam hidup setiap orang yang kita
jangkau. Kita pasti mengalami mujizat menyelamatkan
jiwa. Cepat atau lambat mereka akan menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.

RENUNGAN
Salah satu PENJANGKAUAN JIWA yang PALING
EFEKTIF adalah melalui KELUARGA DAN TEMANTEMAN.
APLIKASI
1. Apakah masih ada keluarga dan teman Anda yang
belum diselamatkan?
2. Apakah Anda punya kerinduan memenangkan jiwa
mereka? Mengapa demikian?
3. Apa komitmen Anda agar orang-orang terdekat
Anda bisa diselamatkan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih untuk kepercayaan yang
Engkau berikan kepada kami untuk menjangkau jiwa
orang-orang terdekat kami. Mampukan kami Bapa
untuk memberikan pelayanan terbaik buat mereka,
sampai mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan
dan Juruselamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 31-32
Matius 9:18-38

23 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
PEMBERITAAN INJIL DENGAN KASIH
BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:1-12
RHEMA HARI INI
2 Korintus 1:12 Inilah yang kami megahkan, yaitu
bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada
kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam
hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan
dan kemurnian dari Allah bukan oleh hikmat duniawi,
tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah.
Menginjili di daerah pedalaman tidak pernah menjadi
perkara mudah. Bertahun-tahun Jim Yost dan istrinya
memberitakan keselamatan kepada suku Sawi, tetapi
tidak ada satu pun yang mau menerimanya. Namun
Tuhan selalu memiliki rencana. Dengan bekerja di
poliklinik, mereka dapat merawat orang-orang suku
Sawi yang sakit. Kebanyakan dari mereka sakit borok
yang parah di kaki, sampai-sampai tulang mereka
terlihat. Jim dan istrinya mengobati dan mendoakan
mereka dengan penuh kasih. Secara ajaib mereka pun
sembuh hanya dalam waktu dua atau tiga hari.

Lalu suatu kali, seorang anak kecil terjatuh dari sampan
dan tenggelam di sungai. Anak itu sudah tak bernafas
lagi ketika ditemukan. Perutnya kembung karena
penuh dengan air. Sementara orang-orang menangis
dan berputus asa, Jim berdoa dan meminta belas
kasihan Allah, agar nyawa anak itu dikembalikan.
Mujizat pun terjadi. Anak itu kembali bernafas dan
membuka matanya. Melihat keajaiban yang terjadi,
seluruh isi kampung membuka hatinya dan mau
menerima Injil. Akhirnya mereka percaya kepada
Tuhan Yesus, dan bahkan mereka mau dibaptis.
Lihatlah sekeliling kita. Kita akan menemukan temanteman, saudara, atau orang-orang yang Tuhan
tempatkan dalam hidup kita. Bukan suatu kebetulan
kita bisa bertemu dan kenal dengan mereka. Mari kita
membangun hubungan yang baik dan penuh kasih
dengan mereka. Biarkan mereka melihat perubahan
hidup kita sejak kita sungguh-sungguh hidup dalam
Tuhan. Jadilah terang dan garam dunia di rumah kita.
Jadilah berkat bagi mereka. Pedulilah kepada mereka.
Ketika kita mengerjakan kasih dengan tulus dan
konsisten, Roh Kudus akan bekerja menjamah hati
mereka, sehingga akhirnya mereka menerima Tuhan
Yesus sebagai Juruselamat. Kita tidak usah memikirkan
hasilnya, yang penting kita lakukan bagian kita, yaitu
menjadi berkat bagi orang lain dan beritakan Injil.
Selebihnya, serahkanlah kepada Roh Kudus yang akan

membukakan pintu yang semula tertutup dan
mengadakan mujizat selamatkan jiwa. Tuhan Yesus
memberkati. (ABU)
RENUNGAN
Lakukanlah pemberitaan Injil dengan KASIH YANG
TULUS dan KONSISTEN.
APLIKASI
1. Apa yang sudah Anda lakukan selama ini untuk
memberitakan Injil?
2. Mengapa Anda perlu memberitakan Injil degan kasih
yang tulus dan konsisten?
3. Bagaimana Anda dapat memberitakan Injil degan
kasih yang tulus dan konsisten?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami utuk senantiasa
melakukan pemberitaan Injil dengan kasih yang tulus
dan konsisten. Kami rindu melihat revival-Mu terjadi di
gereja, bahkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 33-35
Matius 10:1-20

24 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KEKUATAN TERBESAR UNTUK MENYELAMATKAN
JIWA
BACAAN HARI INI
1 Korintus 13:1-13
RHEMA HARI INI
1 Korintus 13:13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini,
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling
besar di antaranya ialah kasih.
Ketika seseorang membunuh anggota keluarga kita
tercinta, amarah dan dendam sewajarnya muncul.
Reaksi yang berupa-rupa pun terjadi ketika Demitrios
Frangos dan Germanos Stavropoulos terlibat
kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari
pertemuan Greek Orthodox Archdiocese. Saat mereka
berhenti di sebuah lampu merah, seorang wanita yang
mengendarai di bawah pengaruh obat terlarang
menabrak mobil mereka. Kedua pendeta itu pun tewas
seketika. Sementara seluruh kota melontarkan amarah
mereka kepada wanita tersebut dan menuntutnya
dijatuhi hukuman maksimal, ada satu respons berbeda
yang terlihat.

George Frangos, anak Demetrios, mencarikan seorang
pengacara untuk wanita penabrak itu. Harapannya, jika
wanita itu dijatuhi hukuman, semoga hukuman itu
singkat. Katanya, "Hal terakhir yang pasti diinginkan
ayah saya adalah memaafkan dan mengasihi wanita
itu. Wanita itu kini sedang mengalami musibah dan
kesusahan. Kita harus merawat anaknya, anak wanita
itu harus tahu bahwa kami mengasihinya." Ya, meski
George mengasihi ayahnya dan berduka karena
kematiannya, ia memilih agar wanita itu dan putrinya
bisa mengenal kasih Tuhan. Akhirnya, wanita itu
menerima Yesus sebagai Tuhan dan secara rutin minta
dilayani oleh gereja setempat.
Tidak semua orang mudah menerima kabar baik dari
Tuhan, tetapi tidak ada seorang pun bisa mengabaikan
Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Karena sesungguhnya
setiap orang membutuhkan perhatian dan kasih sayang
dari orang lain, sekeras apa pun hatinya. Kita
diselamatkan Tuhan karena kasih-Nya, sekarang adalah
saatnya kita mempraktikkan kasih Tuhan yang ada
dalam hidup kita. Terlalu banyak hati yang rindu akan
kasih-Nya, terlalu banyak jiwa yang haus akan air
hidup-Nya. Semakin banyak anak Tuhan mau terlibat
menyalurkan kasih-Nya bagi sesama, semakin banyak
jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Pahamilah, jiwajiwa adalah kerinduan Tuhan. Dengan mengasihi
sesama, terlebih orang-orang di sekitar kita, Tuhan

membuka pintu bagi kita untuk menjadi penuai-penuai
jiwa di akhir zaman, dan kita pun akan menjadi pelaku
mujizat selamatkan jiwa bagi-Nya.
RENUNGAN
KASIH adalah KEKUATAN TERBESAR di dunia yang
PALING
EFEKTIF
dan
luar
biasa
untuk
MENYELAMATKAN JIWA.
APLIKASI
1. Sudahkah kasih menjadi bahasa sehari-hari Anda
dalam menghadapi orang-orang di sekitar Anda?
2. Mengapa kasih bisa menjadi kekuatan terbesar
untuk menyelamatkan jiwa?
3. Bagaimana Anda dapat mulai menjadi duta kasih
Allah, bahkan terhadap orang-orang yang sulit Anda
kasihi?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang
begitu besar atas kami. Kasih-Mu menyelamatkan
kami dan memulihkan kami, kini kami ingin menjadi
penyalur kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami.
Penuhilah hati kami dengan aliran kasih-Mu, sehingga
kami boleh mengasihi mereka dengan kasih-Mu yang
tanpa syarat dan mengubahkan hidup mereka. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 36-38
Matius 10:21-42

25 AGUSTUS 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
PERKATAAN PROFETIK MENDEMONSTRASIKAN
KUASA ALLAH
BACAAN HARI INI
Markus 7:31-37
RHEMA HARI INI
Markus 7:34 Kemudian sambil menengadah ke langit
Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya: “Efata!”,
artinya: Terbukalah!
Sudah tiga hari ini mama Reno harus dirawat di rumah
sakit karena sakit yang dideritanya. Sahabat Reno,
Toni, berangkat menjenguk mama Reno. Saat tiba di
ruang
perawatan,
dengan
gembira
Reno
menyambutnya. Tak terasa hampir setengah jam
mereka mengobrol, tentang sakit mama Reno dan
berbagai hal lain. Toni kemudian berpamitan. Sebelum
pulang, Toni memimpin doa bersama untuk
kesembuhan mama Reno. Dengan lantang penuh
keyakinan, Toni mengucapkan doa profetik yang
menguatkan Reno dan mamanya.
Selama masa pelayanan di dunia, Tuhan Yesus selalu
membawa kesembuhan. Di mana pun Dia hadir, orang-

orang berbondong-bondong mengejar-Nya. Seperti
halnya saat Dia di Dekapolis, orang-orang memintanya
untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagap.
Ketika itulah Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasaNya untuk menyembuhkan hingga membuat semua
orang takjub. Momentum itu juga yang didapati Toni
ketika menjenguk dan mendoakan mama Reno yang
sakit. Itulah momentum ketika Toni berkesempatan
mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang nyata.
Tuhan memberikan kita Amanat Agung untuk berjuang
sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang aktif
menyelamatkan jiwa. Tahukah Anda bahwa saat ini
banyak pintu sudah terbuka untuk pemberitaan Injil?
Ada banyak sarana untuk kita bisa memberitakan Injil.
Tuhan sudah membukakan banyak pintu agar kita bisa
menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu,
marilah kita semakin berani mendemonstrasikan kuasa
Tuhan. Saat kuasa Tuhan dilepaskan, Roh Kudus akan
memanifestasikan mujizat-mujizat yang luar biasa dan
ajaib. Saat itulah banyak orang akan melihat dan
mengalami kuasa Allah yang dahsyat, bahkan beroleh
keselamatan. Ketika kita berani untuk bergerak dalam
dimensi kuasa Allah untuk memberitakan Injil, kita
pasti akan menyaksikan mujizat selamatkan jiwa terjadi
di tengah-tengah kita.

RENUNGAN
Beranilah bergerak dalam DIMENSI KUASA ALLAH dan
PERKATAAN PROFETIK, maka KUASA ALLAH akan
MENYERTAI kita.
APLIKASI
1. Bagaimana supaya Anda selalu bisa melihat jiwajiwa
yang
terhilang
dan
rindu
untuk
menyelamatkannya?
2. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri untuk
misi penyelamatan?
3. Bagaimana Anda bisa mendemonstasikan kuasa
Allah?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, berilah kami hati yang selalu memiliki
kerinduan untuk berjuang menyelamatkan jiwa.
Bangunlah diri kami, supaya kami layak menjadi alatMu sebagai garam dan terang yang memberkati
lingkungan kami, supaya banyak orang mengenal-Mu
dan beroleh keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”
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