


26 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DIPILIH UNTUK MENGHASILKAN BUAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 15:14-19 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi 
Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan 
kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 
buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta 
kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 
kepadamu. 
 
Arthur Ashe adalah petenis legendaris Wimbledon dari 
Amerika serikat. Ia sekarat karena tertular penyakit 
AIDS dari transfusi darah saat menjalani operasi 
jantung di tahun 1983. Surat-surat dari para 
penggemar berdatangan dari seluruh penjuru dunia. 
Salah satu dari surat itu berbunyi, "Mengapa Tuhan 
harus memilihmu untuk penyakit yang begitu berat?” 
Untuk yang satu ini Arthur Ashe membalas, "Di seluruh 
dunia, 50 juta anak-anak sedang mulai bermain tenis, 5 
juta belajar cara bermain tenis, 500 ribu belajar tenis 
professional, 50 ribu datang ke sirkuit, 5 ribu mencapai 
Grand Slam, 50 mencapai Wimbledon, 4 ke semi final, 



dan 2 ke final. Ketika saya memegang sebuah piala,  
saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, "Mengapa 
saya?" Dan hari ini, dalam kesakitan,  saya seharusnya 
juga tidak bertanya pada Tuhan, “Mengapa saya?" 
 
Dalam banyak hal, kita tidak bisa selalu memilij. Kita 
tidak bisa memilih untuk terlahir dari siapa atau di 
keluarga mana. Demikian pula tidak seorang pun yang 
dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh 
Kudus (1Kor. 12:3). Ini berarti bukan kita yang memilih, 
tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk melakukan 
apa yang telah Dia rancangkan. Kalau Tuhan sudah 
menetapkan, maka ibarat palu sudah diketok, tidak ada 
yang bisa mengubahnya. Kita tidak akan bisa 
menghindar dari ketetapan-Nya.  
 
Tuhan mau kita mulai bergerak aktif di musim berbuah 
lebat ini untuk bekerja menghasilkan buah jiwa-jiwa 
bagi Kerajaan Allah. Berikanlah perhatian dan mulailah 
menjangkau orang-orang di sekitar kita, agar mereka 
dapat menerima keselamatan. Buang segala keraguan, 
sebab bila Tuhan yang menetapkan, Dia juga yang akan 
memperlengkapi. Inilah saatnya angin kegerakan, arus 
dari Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kita. 
Inilah momennya jalan untuk menjangkau terbuka 
lebar dan semua rintangan serta penghambat untuk 
selamatkan jiwa disingkirkan, sebab Tuhan sedang 
mengerjakan mujizat selamatkan jiwa. (PF) 



 
RENUNGAN 
BUKAN KITA yang memilih, tetapi Tuhan yang 
MEMILIH dan MENETAPKAN kita untuk 
MENGHASILKAN BUAH. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang menyadarkan Anda bahwa Tuhan telah 
memilih Anda?  

2. Apa yang Anda rasakan setelah menyadarinya? 
3. Bagaimana Anda akan meresponi ketetapan 

Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami merasa sangat berharga karena 
Engkau telah memilih kami. Mampukan kami untuk 

taat dan hidup berbuah lebat bagi Kerajaan-Mu. Kami 
rindu keluarga, teman-teman dan orang-orang di 

sekitar kami juga beroleh keselamatan. Kami percaya 
inilah saatnya, inilah momennya banjir jiwa-jiwa 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 41-42 

Matius 12:1-23 

 



27 AGUSTUS 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

BUAH PEMBERITAAN INJIL 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 1:3-14 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 1:6b Injil itu berbuah dan berkembang di 
seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak 
waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih 
karunia Allah dengan sebenarnya. 
 
Segarnya aroma embun di kala fajar, ditambah 
hangatnya sinar mentari pagi di atas hamparan sawah 
yang sudah menguning, menyenangkan hati  setiap 
orang yang memandangnya. Terlebih hati Pak Ujang, 
sang pemilik ladang, yang akan panen besar. Namun, 
kebahagiaan itu belumlah lengkap. Ia masih harus 
mencari para pekerja untuk memanen hasil ladang 
tersebut. Seperti hati Pak Ujang yang senang melihat 
ladang yang sudah menguning, demikianlah hati Bapa 
di sorga, yang senang melihat ladang jiwa-jiwa yang 
sudah menguning. Yang menjadi pertanyaannya 
adalah, siapakah yang mau dan rindu melengkapi 



sukacita Bapa di sorga untuk bekerja di lading-Nya, 
memberitakan Injil sampai jiwa-jiwa diselamatkan? 
 
Satu hal yang perlu kita sadari, hidup di dunia ini hanya 
sementara. Jadi, apa yang menjadi fokus atau hal 
utama dalam hati kita? Setiap bangun pagi, adakah kita 
merindukan Tuhan sebagai yang terutama? Seberapa 
dalam kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan 
mengerti apa yang paling Tuhan inginkan? Sudahkah 
kita menginginkan dan berkata, "Tuhan berkati aku, 
supaya hidupku berbuah bagi kerajaan-Mu. Aku rindu 
Engkau pakai seperti hamba-hamba-Mu, Paulus, Katrin 
Khulman, maupun Smith Wigglesworth yang telah 
menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu"? 
 
Jika pagi ini, kita bangun tidur dan hanya memikirkan 
target untuk usaha kita hari ini, atau kita hanya 
memikirkan bagaimana untuk menjadi seorang yang 
sukses dan terkenal, sepertinya kita perlu mengambil 
waktu untuk mengintrospeksi diri kita. Untuk 
menyadari dan kembali kepada panggilan serta tujuan 
utama Tuhan menciptakan kita. Yang Tuhan inginkan 
dari kita adalah buah pemberitaan Injil, yaitu jiwa-jiwa. 
Jadi, mari kita berbuah, mari beritakan Injil, selamatkan 
jiwa berapa pun harganya. Sebab itulah Amanat Agung 
Tuhan, untuk kita pergi memberitakan Injil dan 
menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sebab, inilah 
waktunya musim berbuah lebat, saatnya Injil  berbuah 



dan berkembang ke seluruh dunia. Sehingga kita dapat 
melihat mujizat selamatkan jiwa begitu masif dan 
intens terjadi di mana pun Injil diberitakan. 
 
RENUNGAN 
BUAH yang Tuhan inginkan adalah buah 
PEMBERITAAN INJIL, yaitu JIWA-JIWA. 
 
APLIKASI 

1. Apa buah yang Tuhan inginkan untuk Anda 
kerjakan hari-hari ini? 

2. Apa Amanat Agung Tuhan untuk jiwa-jiwa yang 
sudah Anda selamatkan? 

3. Bagaimana Anda dapat menjalankan Amanat 
Agung Tuhan untuk memberitakan injil dan 
menjadikan semua bangsa murid Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas mujizat keselamatan jiwa-

jiwa yang begitu intens terjadi hari-hari ini. Penuhi hati 
kami dengan kerinduan yang lebih lagi untuk 

selamatkan jiwa-jiwa. Sehingga kami tidak berlambat-
lambat untuk bergerak memberitakan Injil dan 

menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi Kerajaan Sorga. 
Urapi kami sehingga mujizat selamatkan jiwa sungguh 

menjadi bagian dan milik kami di akhir zaman ini. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 43-45 

Matius 12:24-50 



28 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PASSION UNTUK SELAMATKAN JIWA-JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 2:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 2:6 Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada 
di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 
hidup. 
 
Eno awalnya adalah seorang yang pasif. Dalam 
keluarganya, ia adalah anak yang tidak diperhatikan. 
Orangtuanya sibuk bekerja dan perbedaan usianya 
dengan kedua kakaknya terlalu jauh. Ia pun tumbuh 
menjadi pribadi yang sangat cuek. Tidak hanya dengan 
keluarganya saja, ia pun hampir tidak memiliki teman. 
Suatu hari, ketika Eno pulang dari kegiatan, ia 
mengendarai motor dan melewati sebuah gereja yang 
sedang mengadakan ibadah. Entah mengapa, 
meskipun ia dan keluarganya belum percaya Yesus, ia 
menyempatkan diri untuk masuk ke gereja dan ikut 
beribadah. Saat itulah, Eno mengalami perjumpaan 
pribadi dengan Tuhan Yesus. Gambar dirinya 
dipulihkan, dan semua kepahitan hati Eno kepada 
keluarganya dipulihkan.  



 
Semenjak itu, makin hari Eno makin intim dengan 
Tuhan. Ketika tinggal dalam Tuhan, Eno pun mulai 
berubah. Ia ingin keluarganya juga mengalami kasih 
Tuhan seperti yang ia alami. Ia pun mulai mendekati 
kedua orangtua dan kakak-kakaknya. Eno yang semula 
angkuh dan cuek, kini menjadi hangat dan penuh kasih. 
Perubahannya itu menjadi berkat untuk keluarganya. 
Akhirnya kedua orangtua dan kakak-kakaknya 
membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat pribadi mereka.  
 
Seperti ranting yang melekat pada pokoknya, ketika 
kita semakin melekat kepada Tuhan, apa yang ada 
dalam diri-Nya pun mengalir ke dalam hati, diri, dan 
hidup kita. Kasih-Nya dan kerinduan-Nya akan jiwa-jiwa 
tidak bisa tidak memenuhi hati kita. Menjadi bagian 
dari hidup kita. Satu hal yang perlu kita sadari, kita 
sudah berada di tengah-tengah musim berbuah lebat. 
Musim saat jiwa-jiwa siap dipanen bagi Kerajaan Allah. 
Kalau kita mau terlibat dalam kegerakan besar yang 
Tuhan kerjakan, tinggallah di dalam-Nya. Kita pun akan 
menerima semua passion, keberanian, hikmat, dan 
kuasa Tuhan untuk menjadikan kita pemenang jiwa 
yang efektif. Ya, Tuhan sendiri yang akan 
memperlengkapi kita, sehingga kita bisa terlibat dalam 
mujizat selamatkan jiwa yang Dia adakan. 
 



RENUNGAN 
TINGGAL DALAM TUHAN berarti kita juga memiliki 
PASSION untuk SELAMATKAN JIWA-JIWA. 
 
APLIKASI 

1. Apa kaitannya tinggal dalam Tuhan dengan 
passion untuk selamatkan jiwa? 

2. Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa memiliki 
passion tersebut? 

3. Ketika mengetahui kebenaran ini, apa komitmen 
Anda untuk terus bisa lebih dekat dengan Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
memberikan kami passion, keberanian, hikmat, dan 
juga kuasa yang Kau miliki untuk menjangkau jiwa-
jiwa. Kami rindu untuk bisa menyalurkan isi hati-Mu 

untuk teman-teman kami yang belum mengenal 
Engkau. Semua itu hanya untuk lebih memuliakan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 46-48 
Matius 13:1-30 



29 AGUSTUS 2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

MEMBANGUN JALA JIWA YANG KUAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 21:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 21:11 Simon Petrus naik ke perahu lalu 
menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: 
seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan 
sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 
 
Sebuah restoran cepat saji baru saja diresmikan. Di hari 
pertama pembukaan, restoran itu dipenuhi pembeli. 
Memasuki bulan kedua pengunjung mulai berkurang, 
bahkan semakin lama jumlahnya bisa dihitung. Mona, 
sang manajer, berusaha mencari tahu penyebab 
berkurangnya pengunjung. Ternyata ia menemukan, 
mulai dari rasa makanan yang tidak seenak saat 
pertama kali dibuka sampai pelayanan yang buruk dari 
karyawan restoran adalah penyebabnya. Ia pun 
memperbaiki semua kesalahan itu. Dengan teliti ia 
memperbaiki rasa setiap menu makanan. Ia juga 
kembali melatih para karyawan agar lebih ramah 
terhadap pelanggan. Ya, Mona kembali membangun 



restorannya yang sudah kehilangan pelanggan. Dan ia 
berhasil. Restoran itu akhirnya kembali ramai 
dikunjungi pelanggan, bahkan lebih banyak dari saat 
pertama kali dibuka. 
 
Saat jala Petrus berhasil menjaring 153 ekor ikan besar, 
pastilah Petrus dan teman-teman yang membantunya 
mengangkat jala merasa senang. Namun, bukan hanya 
itu yang membuat takjub. Jala yang ia gunakan tidak 
koyak sama sekali. Bayangkan, bagaimana seandainya 
jala Petrus tidak kuat, pastilah ia akan kehilangan 
tangkapan besar itu. Kisah Mona dan Petrus punya 
kesamaan. Sama-sama mendapatkan tangkapan besar. 
Mona mendapatkan pelanggan yang banyak dan Petrus 
ikan yang banyak. Bedanya, jala Mona tidak kuat, 
akibatnya ia kehilangan tangkapannya. 
 
Hari-hari ini, gereja juga harus kembali memeriksa 
jalanya, apakah masih kuat atau sudah mulai koyak. 
Coba lihat kembali apakah jemaat yang dulunya berapi-
api masih terlihat di gereja atau tidak? Bila jawabannya 
tidak, maka kemungkinan jala kita sudah mulai koyak. 
Segeralah bertindak untuk kembali berjuang 
membangun jala yang kuat. Salah satu cara yang paling 
efektif adalah melalui kelompok sel. Seberapa kuat jala 
kelompok sel kita, sebanyak itulah jiwa-jiwa yang akan 
Tuhan kirimkan. Mulai perbarui komitmen untuk 
menampung jiwa-jiwa baru dan memuridkan jiwa-jiwa 



tersebut. Saat semua sudah siap, percayalah kita akan 
mengalami mujizat selamatkan jiwa di musim berbuah 
lebat ini. 
 
RENUNGAN 
Kita perlu MEMBANGUN JALA yang KOKOH dan KUAT 
untuk menjangkau jiwa-jiwa. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, seperti apakah jala yang kokoh dan 
kuat untuk menjaring jiwa? 

2. Mengapa Anda perlu memiliki jala yang kuat untuk 
menjaring jiwa-jiwa? 

3. Apa komitmen Anda agar bisa memiliki jala yang 
kuat untuk menampung banyak jiwa? 
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk panggilan-Mu 
dalam hidup kami untuk menjala jiwa-jiwa. Kami 

mohon ampun bila selama ini kami lalai dan 
membiarkan jala kami mulai koyak. Mulai saat ini kami 
berkomitmen untuk berjuang membangun kembali jala 
kami agar kuat. Mampukan kami, Bapa, sehingga kami 

boleh menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan 
nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 49-50 

Matius 13:31-58 

 



30 AGUSTUS 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PEPERANGAN ROHANI UNTUK 

MEMENANGKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-20 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan 
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-
pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan 
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-
roh jahat di udara. 
 
Jati memiliki dua orang adik. Salah satunya bernama 
Teguh, yang selalu berbeda pandangan dengannya. 
Meskipun sedari kecil sudah Nasrani, tetapi Teguh 
belum bisa mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. 
Bahkan hingga mereka sama-sama sudah berumah 
tangga, pemikiran Teguh masih tetap sama. Jati hidup 
dekat dengan Tuhan dan ia sangat rindu banyak jiwa 
diselamatkan, khususnya adiknya, Teguh. Namun, 
setiap kali Jati dan Teguh bertemu, pembicaraan 
mereka akan berakhir dengan perdebatan. Teguh 
selalu bersikeras bahwa Yesus itu bukan Tuhan. 
 



Istri Jati yang mendengar perdebatan kakak beradik itu 
menyarankan suaminya berdoa, agar Tuhan yang 
membuka mata rohani adiknya. Akhirnya, Jati selalu 
berdoa dalam hatinya setiap kali bertemu dengan 
Teguh. Ia meminta Tuhan menyelamatkan adiknya dan 
mengampuni adiknya karena ketidakpercayaannya. 
Waktu pun berlalu. Sekitar dua tahun kemudian, 
sesuatu hal terjadi dan membuat Teguh berubah serta 
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jati sungguh 
bersyukur, karena Tuhan mendengar doanya, sehingga 
adiknya menerima anugerah keselamatan. 
 
Ketahuilah, di alam roh ada banyak penguasa di udara 
yang tidak menyukai saat kita berusaha 
menyelamatkan jiwa terhilang.  Dengan segala upaya, 
mereka akan menghalangi kita dengan menutup hati 
orang-orang yang hendak kita injili. Akan tetapi, 
janganlah kuatir. Saat kita menjadi saksi Kristus, Roh 
Kudus akan menyertai kita, sehingga kita bisa 
menghadapi roh-roh yang menghalangi kita. Ya, 
penjangkauan jiwa memang sangat erat kaitannya 
dengan peperangan rohani. Oleh karena itu, kita perlu 
memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata 
Allah. Salah satunya dengan doa dan berpuasa. 
Berdoalah supaya hati jiwa-jiwa dibukakan dan 
dilembutkan, agar mata roh mereka dicelikkan. 
Sehingga ketika saatnya tiba, Roh Allah menjamah dan 
akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan 



Juruselamat. Jangan sampai kita melewatkan musim 
berbuah lebat sekarang. Inilah waktunya untuk ambil 
bagian dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Percayalah, 
Tuhan akan melakukan mujizat penyelamatan jiwa 
melalui hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Untuk MEMENANGKAN JIWA, kita harus siap untuk 
PEPERANGAN ROHANI. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah berhasil memenangkan jiwa 
saat ini? Jika sudah atau belum, mengapa? 

2. Hal-hal apa yang menghambat Anda dalam 
memenangkan jiwa bagi Tuhan? 

3. Apa saja yang akan Anda persiapkan untuk 
menghadapi peperangan rohani dalam 
memenangkan jiwa-jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan Yesus, beri kami hati seperti hati-Mu yang selalu 
ingin memenangkan jiwa-jiwa. Persiapkan kami 

menghadapi peperangan rohani dan perlengkapilah 
kami dengan perlengkapan senjata Allah, ya Tuhan. 
Kami percaya akan banyak jiwa diselamatkan dan 

percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
sudah berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 1-3 

Matius 14:1-21 



31 AGUSTUS2019 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MOMENTUM UNTUK MENJANGKAU JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkotbah 3:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir. 
 
Beberapa jenis buah, seperti Kelengkeng, Rambutan, 
Nangka, Mangga, Kedondong, dan Durian, berbuah 
secara alamiah hanya di musim tertentu. Meskipun 
seiring  kemajuan teknologi, buah-buah tersebut bisa 
ditemukan sepanjang tahun, tetapi jumlahnya tidak 
sebanyak pada musim alamiahnya. Siklus musim 
berbuah ini dimanfaatkan para pedagang buah 
musiman. Selain karena lebih gampang menemukan 
buah sesuai musim, peminat buah musiman juga 
banyak. Bapak Sagi, seorang penjual buah musiman di 
Jalan Colombo, Yogyakarta, mengaku sudah lebih dari 
sepuluh tahun memanfaatkan momentum musim buah 



untuk berjualan. Bagi dia, usaha buah musiman 
sangatlah menguntungkan. 
 
Musim Mangga berakhir digantikan Kedondong. 
Musim buah yang satu akan diganti dengan musim 
buah yang lain. Misalnya buah jambu biji yang berbuah 
lebat di bulan Februari dan Maret. Itulah bulan 
momentum bagi penjual buah musiman untuk 
mendapatkan buah Jambu Biji sebanyak-banyaknya. 
Seperti itulah Tuhan membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya. Lalu kapankah waktu Tuhan itu? 
Jawabannya adalah setiap waktu, sebab waktu tidak 
pernah berhenti. Dalam setiap perjalanan waktu selalu 
ada banyak hal istimewa. Segala sesuatu ada masanya. 
Semuanya datang pergi, sambung-menyambung silih 
berganti. 
 
Gereja kita sudah menerima rhema luar biasa dari 
Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Saat rhema 
Tuhan diberikan, sesungguhnya pintu pun sudah 
terbuka lebar. Ketika rhema kita terima, tidak ada lagi 
kemustahilan. Sadarkah Anda bahwa tanda-tanda 
datangnya musim berbuah lebat di gereja kita sudah 
sangat jelas terlihat. Tsunami mujizat spektakuler 
terjadi di tengah kita. Semakin banyak orang datang. 
Pasien-pasien rumah sakit datang. Keluarga yang di 
ambang perceraian datang. Orang-orang yang terlilit 
hutang datang. Orang yang butuh mujizat datang. 



Mereka datang dari Barat, Timur, Utara, dan Selatan. 
Dari berbagai daerah dan berbagai kalangan datang 
berbondong-bondong untuk bertemu Tuhan di gereja 
kita. Inilah saatnya! Inilah momentumnya! Segeralah 
bergerak untuk semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa 
di momen mujizat selamatkan jiwa ini! 
 
 
RENUNGAN 
MANFAATKAN musim berbuah lebat sebagai 
MOMENTUM dari Tuhan.  
 
 
APLIKASI 

1. Apa sajakah yang sudah Anda persiapkan untuk 
menyambut musim berbuah lebat tuaian jiwa-
jiwa? 

2. Mengapa Anda perlu ikut memanfaatkan musim 
berbuah lebat dari Tuhan ini? 

3. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan musim 
berbuah lebat ini? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berkenan 
memakai kami sebagai penjala jiwa-jiwa. Kami percaya 

bahwa sekarang inilah momentum musim menuai 
jiwa-jiwa. Kami mohon perlengkapilah kami dengan 



kekuatan dan kuasa dari Roh-Mu yang Kudus, supaya 
kami dapat menjangkau jiwa yang luar biasa 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 4-6 
Matius 14:22-36 



01 SEPTEMBER2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MOMENTUM UNTUK MENUAI JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 6:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 6:2 Orang banyak berbondong-bondong 
mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat 
penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap orang-
orang sakit. 
 
Seorang misionaris bertugas sebagai ahli bedah di 
sebuah rumah sakit di Tiongkok. Ia berhasil 
menyembuhkan seorang laki-laki yang hampir buta 
karena katarak. Beberapa minggu kemudian, ia 
dikejutkan dengan datangnya 48 orang buta di depan 
rumah sakit. Mereka semua minta disembuhkan. 
Hebatnya lagi, mereka semua telah berjalan lebih dari 
375 km dari daerah terpencil. Mereka menempuh 
perjalanan dengan cara memegang tali panjang supaya 
tidak terpisah. Pemimpin dan penunjuk jalan mereka 
adalah laki-laki yang matanya sudah disembuhkan oleh 
misionaris tersebut.  
 



Dua ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus melakukan hal 
yang lebih luar biasa lagi. Dalam tanda-tanda ajaib 
yang ditunjukkan-Nya, dan kesembuhan illahi adalah 
hal yang paling banyak dilakukan-Nya. Suatu waktu, 
Yesus sedang menuju seberang Danau Galilea, dan 
banyak orang berbondong-bondong mendatangi-Nya 
karena mendengar tentang mujizat-Nya. Yesus pun 
merespons kedatangan mereka dengan mengerjakan 
mujizat yang lainnya. Dia memberi makan 5.000 orang 
lelaki dengan 5 roti dan 2 ikan saja, dengan sisa 
makanan 12 bakul. Orang-orang yang tadinya hanya 
mendengar, sekarang menyaksikan sendiri kuasa-Nya 
yang ajaib dan menjadi percaya. 
 
Hari-hari ini, banjir Mujizat juga terjadi di gereja kita, 
GBI Keluarga Allah. Yang lumpuh berjalan, kanker 
disembuhkan, keluarga yang hancur dipulihkan, dan 
masih banyak lagi. Ini adalah momentum yang tidak 
boleh dilewatkan begitu saja. Sadarilah bahwa kita 
sedang berada di tengah-tengah musim berbuah lebat. 
Apa pun pelayanan kita, kita harus ambil bagian. Ketika 
jiwa-jiwa berdatangan karena mendengar mujizat yang 
Tuhan kerjakan lewat gereja kita, kita harus siap 
menyambut dan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan 
kirimkan. Mereka bukan hanya datang karena ingin 
melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka 
datang menemukan kasih Tuhan terjadi dalam hidup 



mereka. Mari bangkit Pahlawan Allah, bangkit Penuai 
Jiwa, ini saatnya mujizat selamatkan jiwa terjadi. 
 
RENUNGAN 
BANJIR MUJIZAT yang terjadi di gereja kita adalah 
momentum untuk MEMENANGKAN dan 
MENYELAMATKAN JIWA-JIWA. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah banjir mujizat yang terjadi saat ini 
mempengaruhi kehidupan Anda secara pribadi?  

2. Mengapa banjir mujizat dapat Tuhan gunakan 
untuk menuai jiwa-jiwa? 

3. Bagaimana Anda dapat turut mengambil bagian 
dalam banjir mujizat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. 

Tak habis-habisnya kasih yang Engkau nyatakan di 
tengah-tengah kami. Bukakan mata rohani kami, agar 

kami dapat melihat ladang yang sudah menguning, 
sehingga kami dapat Engkau bangkitkan menjadi 

Penuai jiwa bagi Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 7-8 
Matius 15:1-20 


