


02 MARET2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MANDAT UNTUK MEMBEBASKAN BANGSA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 
bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu. 
 
Mati lampu, sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman. 
Karena kegelapan yang mengelilingi kita, jarak pandang 
kita pun sangat terbatas. Kita jadi tidak leluasa 
bergerak dan tidak bisa melakukan banyak hal. Belum 
lagi kalau mati lampu berlangsung lama, hati kita jadi 
suram, jengkel, frustasi, sekaligus tak berdaya. Namun, 
begitu lampu menyala, terang langsung mengambil alih 
kegelapan. Sorakan lega dan kegembiraan segera 
terdengar.  
 
Keberadaan terang di tengah kegelapan, sungguh 
merupakan hal yang menimbulkan harapan. Tiga puluh 
tahun sudah gereja kita menjadi terang dan berkat, 
menjadi sumber pengharapan bagi banyak orang. 



Sudah tak terhitung berapa banyak orang yang 
menerima keselamatan, menerima pemulihan, dan 
diubahkan hidupnya. Mujizat demi mujizat seperti 
tsunami melanda gereja kita sejak tahun 2019 kemarin. 
Namun ternyata itu belum seberapa, Tuhan punya 
rencana yang jauh lebih besar lagi untuk kita, gereja 
Tuhan. 
 
Yesaya 60 yang diberikan Tuhan sebagai rhema tahun 
ini, sekaligus juga merupakan mandat bagi kita. Pada 
ayat dua, Tuhan memerintahkan kita untuk 
membebaskan kota, bangsa, dan negara kita dari 
kegelapan. Tuhan menugaskan kita untuk bangkit dan 
menjadi terang yang lebih besar lagi, sehingga makin 
luas daerah yang diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. 
Untuk itu, Tuhan memperlengkapi kita dengan 
pengurapan yang sangat besar, yaitu anoiting for 
dominion atau pengurapan untuk berkuasa. 
Pengurapan yang dianugerahkan dengan maksud dan 
tujuan agar kita mengambil alih kota dan negara kita, 
bahkan sampai ke bangsa-bangsa dari cengkraman 
kegelapan yang mencekam, dan menggantikannya 
dengan terang kemuliaan Tuhan serta sorak-sorai 
kemenangan. (PF) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Sadarilah bahwa Tuhan MEMBERI MANDAT kepada 
kita untuk MEMBEBASKAN kota, bangsa, dan negara 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah kegelapan yang melingkupi di sekeliling 

Anda? Dalam hal apakah itu? 
2. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan mandat 

untuk menguasai kota, bangsa dan negara? 
3. Bagaimana agar Anda bisa memancarkan sinar 

dengan lebih terang lagi?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terimakasih atas kepercayaan yang 

telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, 
bila Engkau sendiri yang memerintahkan, maka Engkau 

juga yang akan memampukan dan memperlengkapi 
kami. Kami terima dengan iman, pengurapan, dan 

kuasa-Mu turun atas kami. Dengan penyertaan-Mu, 
kami akan bangkit, merebut dan mengambil alih, dari 

kegelapan menjadi terang Kemuliaan-Mu.Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 37-39 

Kisah Para Rasul 26 



03 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENJADI KEPANJANGAN TANGAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 61:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh 
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus 
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk 
hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan kepada orang-orang yang 
terkurung kelepasan dari penjara, 
 
Ibu Sugi adalah seorang perawat biasa di sebuah 
rumah sakit di Yogyakarta. Suatu kali, suaminya 
mengalami luka parah di bagian kakinya sampai tidak 
bisa berjalan. Ia merawat suaminya dengan sungguh-
sungguh. Ia teringat akan kisah Yehezkiel yang 
diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat bagi 
tulang-tulang kering dan karena nubuatannya, tulang-
tulang kering itu bisa bangkit dan hidup kembali. 
Sambil merawat kaki suaminya, ia pun memperkatakan 
nubuatan sambil membayangkan bagaimana tulang-
tulang itu perlahan-lahan menyatu kembali, tumbuh 



daging, sampai menjadi hidup kembali. Sungguh ajaib! 
Setelah beberapa waktu berlalu, suaminya bisa 
berjalan kembali!  
 
Hal yang sama Bu Sugi lakukan ketika ia merawat 
pasian-pasien yang dipercayakan kepadanya. Ketika 
dokter memprediksi bahwa sakit dari pasiennya akan 
lama, Bu Sugi memperkatakan doa-doa kesembuhan 
ketika merawat mereka. Dan hasilnya, sungguh luar 
biasa. Pasien-pasiennya mengalami kesembuhan 
dengan cepat, bahkan diluar prediksi dokter.  
 
Ibu Sugi hanya perawat biasa, tetapi kita melihat ada 
kuasa yang besar ketika ia menjalankan tugas-
tugasnya. Itu karena Ibu Sugi MAU BANGKIT MENJADI 
TERANG. Tanpa ia sadari, ia dibawa Tuhan masuk ke 
level yang lebih lagi, yaitu menghancurkan kutuk sakit-
penyakit, membebaskan jiwa-jiwa dari kutuk dan 
mendeklarasikan kebebasan. ITU JUGALAH YANG 
DIKEHENDAKI TUHAN BAGI KITA SAAT INI, yaitu 
bangkit, menjadi terang dan dipakai Tuhan untuk 
membebaskan jiwa-jiwa yang menjadi tawanan dari 
sakit-penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan 
segala macam kegelapan, supaya terang kemuliaan 
Tuhan semakin nyata. Karena itu, mari kita responi apa 
yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita saat ini. 
Bangkitlah dengan roh yang perkasa yang sudah Tuhan 
taruh dalam diri kita. Apapun pekerjaan kita, di 



manapun Tuhan tempatkan kita, jadilah kepanjangan 
tangan Tuhan untuk mulai berdoa dan menghancurkan 
kutuk-kutuk yang ada dan semua bentuk kegelapan, 
supaya terang kemuliaan Tuhan benar-benar datang 
dan kita memenuhi mandat untuk mengambil alih kota 
serta bangsa bagi-Nya.  
 
RENUNGAN 
Tuhan mau kita MEMBEBASKAN bangsa kita dari 
SEMUA BENTUK KEGELAPAN dan MENGGANTINYA 
dengan TERANG KEMULIAAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Pekerjaan/kewajiban/bagian apa yang Tuhan 

sedang percayakan kepada Anda saat ini untuk 
Anda jalani di keluarga, studi, ataupun di tempat 
kerja Anda? 

2. Sudahkan Anda menyadari bahwa Tuhan 
mempunyai maksud dan tujuan dengan 
menempatkan Anda di sana? Mintalah rhema dari 
Tuhan! 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk mulai 
bangkit dan menjadi terang? Tuliskanlah! 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terimakasih atas apapun yang Tuhan 

percayakan kepada kami saat ini. Ajarkan kami, Tuhan, 
supaya kami mampu melhat seperti Engkau melihat, 
bahwa begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan 



kebebasan dari kegelapan. Pakai kami supaya kami 
bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu, ya Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 40-42 

Kisah Para Rasul 27:1-26 



04 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERSINAR LEBIH TERANG DAN LEBIH NYATA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 
menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel 
yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat 
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya 
keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung 
bumi." 
 
Setiap liburan sekolah, Daniella biasanya pulang ke 
kampung halaman orangtuanya. Sangat 
menyenangkan berkumpul bersama dengan saudara-
saudaranya di desa. Namun, malam itu tiba-tiba lampu 
di rumah neneknya padam. Daniella pun berlari 
mencari ibunya dan dalam kegelapan itu dia kesulitan 
menemukan ibunya. Ternyata malam itu adalah jadwal 
pemadaman listrik di desa neneknya. Suasana menjadi 
sepi, gelap, dan hanya terdengar suara gemericik air 
dan jangkrik.  
 



Seluruh keluarga duduk di ruang tamu dalam 
kegelapan. Mereka hanya bisa mendengar suara tanpa 
bisa melihat keberadaan satu sama lain. Nenek 
Daniella pun bergegas mencari lilin di rumahnya. 
Beruntung masih ada persediaan lilin. Di tengah 
gelapnya rumah itu, tiba-tiba muncul seberkas sinar, 
semakin lama semakin dekat, semakin terang dan 
semakin nyata. Ternyata nenek Daniella datang 
membawa lilin untuk menerangi seluruh rumah, 
sehingga kegelapan tidak ada lagi di rumah itu. Daniella 
dan keluarganyapun kembali bersukacita. 
 
Kita perlu menyadari, setiap kita adalah lilin-lilin Allah 
yang ditempatkan di tengah dunia yang penuh dengan 
kegelapan. Tuhan mau cahaya kita selalu kita nyalakan 
untuk menerangi dunia ini. Meskipun kejahatan 
merajalela, virus mematikan merebak, danketakutan 
menguasai sekeliling kita, Tuhan tidak ingin kita seperti 
orang dunia yang dinaungi kegelapan. Tuhan ingin 
setiap kita selalu memancarkan sinar dimanapun Dia 
menempatkan kita. Tuhan ingin sinar kita semakin hari 
semakin terang dan nyata, sehingga orang-orang boleh 
melihat dan dibebaskan dari kegelapan. Oleh karena 
itu, pancarkanlah sinar terangmu di sekolah, di tempat 
kerja, di rumah, di kota ataupun bangsa ini.Jadilah 
terang senantiasa lewat perkataan dan perbuatan kita. 
Dengan demikian,kita akan berdampak sehingga setiap 
mata di sekeliling kita diterangi oleh kemuliaan Tuhan 



dan mereka melihat Yesus dan diselamatkan.Inilah 
Mandat untuk membebaskan bangsa Kita dari semua 
ikatan roh jahatyang menjadi tugas kita sebagai anak-
anak Tuhan.(LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau kita semua bersinar LEBIH TERANG dan 
LEBIH NYATA lagi untuk MEMBEBASKAN lebih banyak 
orang dari kegelapan. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita harus bersinar lebih terang dan lebih 

nyata lagi dalam hidup? 
2. Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa 

membebaskan banyak orang dari kegelapan? 
3. Bagaimana cara Anda agar sinar Anda semakin 

terang dan nyata lagi? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau semakin memancarkan sinar 

kami lebih terang dan lebih nyata lagi. Sehingga 
banyak orang yang dibebaskan dari kegelapan dunia 
ini. Pakailah kami untuk menerangi kegelapan dunia 

ini, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 43-45 
Kisah Para Rasul 27:27-44 



05 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
AMBIL ALIH KOTA PERJANJIAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 1:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab 
engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki 
negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada 
nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 
 
Tahun 2019 baru saja kita lewati. Semua mujizat dan 
keajaiban yang telah terjadi tahun lalu masih terasa 
segar di ingatan kita. Rasanya baru kemarin semua 
mujizat dan keajaiban tersebut terjadi. Semua mujizat 
yang tidak lazim dan bertubi-tubi membuat setiap kita 
tercengang-cengang, berseri-seri,  dan berbesar hati. 
Namun semua itu barulah awan setelapak tangan. 
Akan ada hujan lawatan yang lebih spektakuler lagi 
Tuhan nyatakan atas setiap kita. Jadi kita tidak boleh 
terlena. Waktu terus berjalan. Rhema Yesaya 60 akan 
segera menuju penggenapannya yang sempurna. 
Sekarang kita sudah memasuki tahun 2020, tahun 
dimana kita harus benar-benar bangkit dan menjadi 
terang. Bangkit untuk mengambil alih Tanah Perjanjian 



yang sudah Tuhan janjikan. Sebab inilah masanya, 
inilah waktunya. 
 
Tuhan mau kita berpindah dari tahun 2019 ketahun 
2020. Dari zaman Musa ke zaman Yosua. Dari tahun 
yang penuh dengan mujizat Tuhan, ketahun ketika kita 
tidak hanya akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan 
kerjakan, tetapi kita juga dibangkitkan untuk menjadi 
generasi baru, yang akan mengambil alih Tanah 
Perjanjian seperti di zaman Yosua. Lebih jelasnya, 
tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan mujizat 
Tuhan sekaligus juga menjadi tahun kebangkitan bagi 
kita untuk bergerak dan mengambil alih kota perjanjian 
kita. Itu adalah mandate Tuhan bagi kita di tahun 2020.  
 
Tuhan mau membawa kita naik level dari yang tadinya 
sekedar menjadi berkat bagi kota dan bangsa kita, 
sekarang Tuhan mau kita lebih lagi bergerak untuk 
membebaskan, menggembalakan, dan memuridkan 
kota bahkan bangsa. Ini adalah mandat sekaligus 
kepercayaan yang luar biasa besar. Masa depan kota 
dan bangsa kita ada di tangankita. Oleh sebab itu, 
kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Sebab kitalah yang 
akan memimpin kota, bahkan bangsa kita memiliki 
negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada 
nenek moyang kita. Bangkit dan jadilah terang. 
 
RENUNGAN 



Tuhan memberikan kita MANDAT untuk BERGERAK 
dan MENGAMBIL ALIH KOTA PERJANJIAN kita. 
 
APLIKASI 
1. Apa mandat yang Tuhan nyatakan atas hidup Anda 

dan gereja Anda? 
2. Sudahkah Anda bangkit untuk mengambil alih kota 

dan bangsa Anda? 
3. Apa saja yang diperlukan untuk pergi menguasai 

kota, bahkan bangsa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa terimakasih atas mandat besar yang Engkau 
percayakan kepada kami. Kami mau bangkit untuk 
ngambil alih kota bahkan bangsa kami. Beri hikmat 

dan dukungan ilahi, sehingga kami dapat menggenapi 
visi Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 46-48  

Kisah Para Rasul 28 



06 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
JANGAN PERNAH BERGERAK TANPA MANDAT DARI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 30:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 30:1 Celakalah anak-anak pemberontak, 
demikianlah firman TUHAN, yang melaksanakan suatu 
rancangan yang bukan dari pada-Ku, yang memasuki 
suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan Roh-Ku, 
sehingga dosa mereka bertambah-tambah, 
 
“Loh gimana to,Pah, lampunya kan masih merah, kok 
nyelonong saja!” Susi berteriak kepada Tono, 
suaminya. Tonospontan mengerem mobil supaya tidak 
tertabrak. “Walah, aku kira sudah hijau tadi, Mah. 
Motor depan kita sudah nyeberang.Ternyata nekat 
dia.” Karenatakbisamajuataupunmundur, jadilah mobil 
mereka akhirnya berhentimelebihi batas berhenti 
perempatan.  
 
BacaanYesaya 30 hariinimengisahkantentang Yehuda 
yang diserang Asyur danlebih memilih mencari 
perlindungan kepada Mesir daripada berlindung pada 



Tuhan. Persekutuan Yehuda dengan Mesir itu sama 
artinya dengan menganggap rendah Tuhan, karena 
mereka lebih mempercayai kekuatan manusia daripada 
kuasa Tuhan. Sama seperti sikap Yehuda, banyak orang 
seringkali terlalu berani melangkah tanpa menunggu 
petunjuk Tuhan. Banyak orang lebih suka mengikuti 
situasi kondisisekitar daripada fokus pada tuntunan 
Tuhan. Ibarat mengendaraimobil, saat berada di 
perempatan, kita tidak boleh terlena mengikuti 
kendaraan lain, tetapi harus fokus pada petunjuk 
lampu lalu lintas. Berhenti disaat lampu merah, dan 
berjalan saat lampu hijau. 
 
Saatini, marilah kita introspeksi hidup kita masing-
masing, apakah kitasudah berjalan sejalan dengan 
petunjuk Tuhan? Jika saat ini kita terlanjur melakukan 
keputusan tanpa perintah Tuhan, marilah segera 
bertobat. Jika saat ini kita tengah terpuruk akibat 
keputusan yang keliru, segera berbaliklah pada Tuhan 
karena Dialah sumber pemulihan. Biasakanlah diri 
untuk selalu bersabar menantikan perintah dari Tuhan. 
Saat kita bisa menangkap perintah Tuhan yang dating 
pada kita, hidup kita pun akan berjalan dalam rencana-
Nya. Saat itulah, terang-Nya akan menuntun kita. 
Tahunini, kitaboleh bersyukur karena Tuhan sudah 
memberikan mandat membebaskan bangsa kepada 
gereja kita. Ayo kita responi mandat dari Tuhan 
danmengerjakannyadengan sebaik-baiknya. 



 
RENUNGAN 
Jangan pernah  mencoba BERGERAK TANPA MANDAT 
dari Tuhan, sebab kita hanya akan menemui 
KEGAGALAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkan Anda bergerak dengan mandate Tuhan? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda harus menjalankan mandate dari 

Tuhan bagi hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda bias mulai bergerak sesuai 

mandate Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terimakasih karena Engkau bukan 

Allah yang membiarkan anak-anak-Mu berjalan tanpa 
tentu arah. Engkau selalu menetapkan langkah-
langkah kami. Ajari kami, agar kami boleh selalu 

berjalan sesuai petunjuk-Mu, agar kami pun boleh 
menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 49-50 

Roma 1 



07 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MERESPONI MANDAT TUHAN DENGAN SEGENAP 

HATI 

 
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!” 
 
Bayangkan jika suatu waktu kita melihat sebuah berita 
dengan judul: “Seorang Ajudan Presiden Menolak 
Melaksanakan Mandat Presiden yang Diberikan 
Kepadanya”. Apakah yang saat itu muncul dalam benak 
Anda? Pasti dalam pikiran kita akan muncul berbagai 
respons; seperti: pasti ajudan tersebut dipecat; wah, 
ajudan itu kurang ajar sekali, berani-beraninya 
menolak perintah presiden; lho, kok bisa seorang 
ajudan menolak perintah presiden; wah, kalau saya 
nggak berani kayaknya menolak mandat presiden; dan 
sebaginya. Karena kita semua memahami bahwa 
presiden memiliki wewenang memberikan mandat 
kepada bawahannya agar dilaksanakn demi kebaikan 
dan kemajuan negara. 



 
Jika presiden saja punya tujuan baik untuk negara ini, 
begitu pula dengan Tuhan kita. Tuhan sangat rindu 
Indonesia dipulihkan. Oleh karenanya, Tuhan sangat 
membutuhkan orang-orang yang mau Tuhan pakai dan 
siap menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan 
memberikan mandat yang begitu mulia, yaitu untuk 
menjadi terang di tengah kegelapan bangsa ini. 
Sebagaimana kita melihat keadaan bangsa kita saat ini: 
tingkat kriminalitas meningkat, bencana alam terjadi di 
berbagai tempat, segala berita negatif bermunculan. 
Hal-hal inilah yang membuat Tuhan rindu memakai kita 
semua untuk membawa obor keselamatan. Tuhan 
tidak mencari orang yang mampu, tetapi yang mau 
meresponi mandat-Nya dengan segenap hati. Dimulai 
dengan menjadi terang dalam lingkungan tempat 
tinggal kita, dalam kota kita, hingga Tuhan pakai kita 
menjadi terang ke bangsa-bangsa dan kemuliaan 
Tuhan dinyatakan atas bangsa ini.  
 
Kita semua pernah mendengar kisah Yunus pastinya, 
ketika Yunus mendapatkan mandat dari Tuhan untuk 
menyelamatkan suatu kota, tetapi Yunus menolak dan 
malah melarikan diri. Sehingga Yunus harus 
menghadapi tantangan dan rintangan yangseharusnya 
tidak ia alami seandainya ia taat dan melaksanakan 
mandat dari Tuhan. Oleh karena itu, responi mandat 



dari Tuhan untuk membebaskan bangsa ini dengan 
segenap hati, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. 
 
RENUNGAN 
RESPONI mandat dari Tuhan dengan SEGENAP HATI. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu menyatakan 

kemuliaan-Nya atas kota dan bangsa ini? 
2. Bagaimana sikap Anda selama ini dalam meresponi 

mandat Tuhan tersebut? 
3. Hal-hal apa sajakah yang harus Anda lakukan 

sebagai bukti Anda meresponi mandat Tuhan 
dengan segenap hati? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur untuk janji-janji-Mu yang 
Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya 

bahwa terang-Mu telah terbit atas kami, sehingga 
kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, 

terutama di kota kami dan bangsa kami. Sehingga 
kami dapat melaksanakan mandat dari pada-Mu 

dengan segenap hati. Terimakasih Tuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 51-53 
Roma 2 



08 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
WAKTUNYA UNTUK BANGKIT MENJADI BERKAT DAN 

TERANG 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 26:1-19 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 26:16 Tetapi sekarang, bangunlah 
dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu 
untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi 
tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-
Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan 
kepadamu nanti. 
 
Felonius Gru adalah karakter yang ada dalam film 
animasi “Despicable Me”. Sebagai penjahat kelas dunia 
yang terkenal, sejak kecil Gru dididik oleh keluarga 
penjahat. Salah satu tindak kejahatannya adalah 
hendak mencuri bulan. Ya, benar, mencuri bulan. 
Namun, ketika ia menjadi ayah angkat untuk anak-
anaknya yang lucu, Margo, Edith, dan si bungsu Agnes, 
ia pun berubah menjadi sosok yang baik. Bahkan dalam 
film “Despicable Me 2”, ia bekerjasama dengan agen 
pemerintahan mengejar dan menangkap salah satu 
penjahat kelas kakap untuk menyelamatkan dunia. 



Seseorang bisa saja mengawali hidupnya dengan tidak 
baik, tetapi di kemudian hari ia bisa juga berubah 
menjadi orang yang memberikan nilai positif bagi 
sekelilingnya. 
 
Rasul Paulus pada mulanya adalah seorang pembenci 
pengikut Kristus. Ia sendiri menyebut dirinya 
penganiaya jemaat. Sejak kecil ia dididik menurut 
hukum taurat dan menyebut dirinya orang farisi. 
Dengan membawa surat kuasa, ia menempuh 
perjalanan ke Damsyik untuk memburu para pengikut 
Kristus. Namun, dalam perjalanannya, Tuhan 
menampakkan diri lewat cahaya yang terang 
benderang. Sejak saat itu, ia bertobat. Bahkan Tuhan 
menetapkan Paulus menjadi pelayan dan saksi tentang 
kemuliaan Tuhan, dan Paulus meresponi mandat 
Tuhan itu dengan sigap dan taat. Paulus pun berhasil 
mengambil alih kota demi kota di zamannya. Paulus 
berhasil bangkit menjadi terang dan berkat, sehingga 
kota-kota serta bangsa-bangsa  dimenangkan bagi 
Kristus. 
 
Saat ini adalah waktunya Tuhan bagi gereja kita. Tuhan 
sudah memberikan mandat-Nya agar kita mengambil 
alih bangsa kita yang tengah diliputi kegelapan. Jangan 
lagi menunda. Kita harus mempersiapkan diri dan 
meresponi dengan sebaik-baiknya. Kerjakan bagian kita 
dengan segenap hati. Ini waktunya kita menjadi terang 



dan berkat bagi kota kita. Ini saatnya kita mengambil 
alih kota kita bagi Kristus Yesus. Kerjakan bagian kita, 
jadi saksi-Nya, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar 
kita, jadi berkat bagi kota kita. Percayalah, Tuhan pun 
tidak akan tinggal diam. Dia akan mengerjakan bagian-
Nya, dan kita akan memenangkan kota serta bangsa 
kita bagi Kristus. 
 
RENUNGAN 
Inilah WAKTUNYA kita menjadi TERANG dan BERKAT 
bagi kota-kota dan bangsa-bangsa, sehingga mereka 
bisa DIMENANGKAN BAGI KRISTUS. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkan Anda bangkit menjadi terang dan berkat? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Tuhan ingin Anda bangkit menjadi terang 

dan berkat? 
3. Dengan cara seperti apa Anda bisa bangkit menjadi 

terang dan berkat di mana Tuhan menempatkan 
Anda? 

 

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

Kau terbitkan atas hidup kami. Kami tidak ingin 
menyimpan terang itu bagi diri kami sendiri. 

Bangkitkan kami, Tuhan, sesuai dengan cara yang 
Engkau kehendaki, agar kami bisa menjadi alat-Mu 



yang membawa terang kemuliaan-Mu bagi sekeliling 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
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