


20 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
JARAHAN JIWA-JIWA DI TAHUN KEMULIAAN TUHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Yosua 6:1-21 
 

RHEMA HARI INI 
Yosua 6:2  Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: 
"Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini 
beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang 
gagah perkasa. 
 

Setiap mendengar Pak Obaja berbicara tentang 
kelompok sel, hati Ibu Merry bergelora. Ia berseru 
pada Tuhan, "Tuhan aku rindu melayani-Mu, 
bagaimana caranya?" Memiliki anak yang masih kecil-
kecil membuatnya sulit untuk bisa aktif di luar rumah. 
Ia pun tidak selalu bisa ikut kelompok sel fisik. Saat 
mendengar tentang kelompok sel online, ia segera 
bergabung, agar bisa terus dibangun rohnya. Tak 
disangka, promosi Tuhan datang begitu cepat melalui 
kelompok sel online. Baru beberapa bulan, pemimpin 
sel onlinenya, Ibu Wiwiek, sudah  menawarkannya 
menjadi KKS. Percepatan Tuhan kerjakan luar biasa. 
Tahun 2019, Tuhan menjanjikan great revival, tetapi 
saat itu satu kelompok sel pun belum Ibu Merry miliki. 
Namun, di bulan Maret 2020, tiba-tiba saja Tuhan 
sudah percayakan tujuh kelompok sel kepadanya!  



Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyampaikan pesan 
profetik kepada Yosua: "Ketahuilah, Aku serahkan ke 
tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-
pahlawannya yang gagah perkasa.” Saat Tuhan 
menyampaikan pesan tersebut, keadaannya seolah-
olah seperti berkebalikan dengan janji Tuhan. 
Jangankan merebut kemenangan, untuk masuk 
menyerang saja mereka tidak bisa, karena pintu 
gerbang Yerikho tertutup rapat. Namun karena 
mendengar instruksi Tuhan, melalui kuasa pujian, 
tembok Yerikho pun diruntuhkan. 
 

Saat ini, keadaan kita mungkin saja berkebalikan 
dengan janji Tuhan. Tetaplah percaya dan pegang 
teguh janji Tuhan. Pahami cara kerja Tuhan. Meskipun 
di alam jasmani kita belum melihat mujizat, kita belum 
melihat tuaian, tetaplah percaya di alam Roh, Tuhan 
sudah memberikan kemenangan besar bagi kita. 
Percayalah tembok Yerikho di hidup kita sudah 
dihancurkan. Terima dengan iman. Di tahun kemuliaan 
Tuhan Ini, jarahan jiwa-jiwa yang luar biasa akan Tuhan 
berikan. Sebab kitalah umat pilihan Tuhan yang telah 
diperlengkapi, untuk mengerjakan mandat Tuhan, 
untuk membebaskan bangsa, kota, maupun keluarga 
kita dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. 
Percayalah, tuaian yang masif pasti kita terima.   
 
 
 



RENUNGAN 
Di TAHUN KEMULIAAN TUHAN ini, Tuhan akan 
memberikan kita JARAHAN JIWA-JIWA yang luar biasa. 
 
APLIKASI 
1. Apa janji Tuhan di tahun kemuliaan Tuhan ini?  
2. Mengapa Anda perlu memahami cara kerja Tuhan? 

Seperti apa cara kerja Tuhan yang Tuhan kehendaki 
untuk Anda pahami? 

3. Apa mandat yang Tuhan berikan agar Anda dapat 
merobohkan tembok Yerikho dan menerima tuaian 
yang masif di hidup Anda? Bagaimana Anda akan 
mengerjakannya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa kami yang luar biasa, betapa kami bersyukur 
telah diangkat oleh-Mu untuk mengerjakan mandat 

yang luar biasa, untuk membebaskan bangsa kami dari 
kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami 

percaya, di tahun kemuliaan Tuhan ini, Engkau akan 
memberikan bagi kami jarahan jiwa-jiwa yang luar 
biasa. Beri iman, sehingga kami tetap percaya dan 

pegang teguh janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 13-15 
2 Korintus 5 



21 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MELIHAT JANJI TUHAN DENGAN MATA ROH 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat. 
 
Sudah lama Awan bergumul untuk mempunyai sebuah 
rumah.Meski sudah lima tahun menikah, ia masih saja 
tinggal bersama orang tuanya. Ia juga sudah melihat-
lihat banyak rumah, tetapi belum ada satu pun yang 
cocok. Sampai suatu ketika, saat ia sedang berkendara 
bersama istrinya, tanpa sengaja mereka menemukan 
sebuah perumahan sederhana. Awan seperti jatuh 
cinta pada pandangan pertama dengan perumahan itu. 
Setelah menghitung-hitung,dan merasa sanggup 
membelinya, tanpa pikir panjang, Awan segera 
membayarkan uang tanda jadi kepada pengelola 
perumahan itu. 
 
Namun, di tengah jalan, tiba-tiba keluarga Awan 
mengalami goncangan finansial. Ia tidak lagi sanggup 



melunasi rumah tersebut. Awan pun berdoa, 
memohon ampun karena sudah bertindak tanpa 
bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Namun ketika 
berdoa, justru ia mendapatkan suatu jawaban bahwa 
Tuhan sudah memberikan rumah itu kepadanya. Awan 
pun kegirangan. Tidak ada sebersit pun keraguan 
dalam hatinya, sekalipun kenyataan yang ada jauh 
berbeda. Benar saja.Singkat cerita, mujizat sungguh 
terjadi. Tiba-tiba saja ada orang yang ingin membeli 
rumah tersebut dan memberikannya begitu saja 
kepada Awan. 
 
Seringkali, saat kita sudah menerima janji Tuhan, kita 
terlalu fokus pada kenyataan yang ada dan justru 
membuat kita kehilangan arah. Mulai saat ini, marilah 
kita mengembalikan dan menjaga arah pandangan kita 
pada janji Tuhan yang ya dan amin. Percayalah, apabila 
Dia telah berjanji, Dia pasti menggenapi. Apakah yang 
hari-hari ini Anda nantikan dari Tuhan? Rumah, 
pekerjaan baru, beasiswa, kesembuhan, kelepasan dari 
hutang, pemulihan keluarga? Tuhan sanggup. Namun, 
Tuhan juga ingin kita mengerjakan bagian kita dalam 
perjanjian. Bangkitlah dan kerjakanlah mandat untuk 
membebaskan bangsa kita. Di balik kegelapan yang kini 
meliputi kita semua, lihatlah ladang yang sudah 
menguning, tuaian yang masif hampir matang. Saat 
kita mengerjakan bagian kita, Tuhan juga pasti 
mengerjakan bagian-Nya. 



RENUNGAN 
Meskipun dalam alam jasmani JANJI TUHAN belum 
terjadi, percayalah bahwa di ALAM ROH, Tuhan 
SUDAH MENGERJAKANNYA bagi kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda tahu apa yang menjadi janji Tuhan 

dalam hidup Anda? Apakah itu? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus percaya 

sekalipun kita belum melihat?  
3. Apa yang Anda lakukan ketika kenyataan yang ada 

bertolak-belakang dengan janji Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk menutup mata kami 

pada keadaan yang ada. Kami mau belajar 
mengarahkan pandangam kami senantiasa kepada 
janji-Mu saja. Kami mau percaya bahwa sekalipun 
kami belum melihatnya di alam jasmani, namun 

Engkau sudah mengerjakannya di alam roh. Terima 
kasih, ya Tuhan, untuk janji-Mu yang selalu ya dan 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 16-18 
2 Korintus 6 



22 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
HANCURKAN SEMUA PENGHALANG BAGI MATA 

ROHANI KITA 
 

BACAAN HARI INI 
2 Korintus 3:12-18 
 

RHEMA HARI INI 
2 Korintus 3:16 Tetapi apabila hati seorang berbalik 
kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari 
padanya.. 
 
Ketika Petrus berjalan di atas air DAN MELIHAT YESUS, 
ia tidak tenggelam. Namun saat matanya melihat 
situasi dan kondisi di sekitarnya, yaitu angin sakal dan 
ombak, hatinya diliputi kekuatiran dan kebimbangan. 
Akibatnya ia jatuh dan tenggelam. Begitu juga dengan 
perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. 
Ketakutan dan trauma atas kematian Yesus membuat 
mereka lupa akan janji kebangkitan-Nya. Akibatnya 
mata mereka terhalang dan tidak bisa mengenali Yesus 
yang menjumpai mereka. 
 

Bujang Elisa juga mengalami hal yang sama. Ketakutan 
dan posisi terdesak membuat matanya terhalang, 
sehingga ia hanya melihat banyaknya pasukan musuh. 
Namun Elisa yang tidak dikuasai kepanikan BISA 
MELIHAT bahwa ada kuasa perlindungan dari pasukan 



Tuhan yang jauh lebih besar. Satu lagi pribadi yang 
bernama Tomas, murid Yesus sendiri. Ia tidak percaya 
akan kebangkitan Yesus sebelum mencucukkan 
tangannya sendiri ke bekas luka di tangan Yesus. Logika 
manusianya mendatangkan ketidakpercayaan. 
 

Ya, ada begitu banyak alasan yang bisa membuat mata 
kita terhalang sehingga sukar untuk melihat bahwa 
janji Tuhan SUDAH DIBERIKAN atas kita. Bahwa Tanah 
Perjanjian bukan lagi 'akan diserahkan' tetapi 'SUDAH 
DISERAHKAN' kepada kita. Percayalah bahwa firman 
yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin gagal dan 
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia (Yes. 55:11). 
Ketahuilah, di tahun kemuliaan Tuhan ini, akan ada 
begitu banyak peperangan rohani dan intimidasi yang 
Musuh tebarkan di hidup kita, sehingga kita dapat 
tersandung dengan ketakutan, kepanikan, kondisi yang 
terdesak, trauma, ataupun logika manusia. Semua itu 
pun dapat menghalangi kita untuk bangkit dan 
menjalankan mandat untuk membebaskan bangsa kita 
dari kegelapan. Namun, berserulah kepada Tuhan, dan 
mintalah kekuatan dari-Nya supaya kita bisa 
menghancurkan semua penghalang itu, dan mata 
rohani kita akan bisa dengan jelas melihat bahwa apa 
yang Tuhan janjikan itu benar-benar sudah diberikan 
kepada kita. Setelah itu, Tuhan membawa kita menuju 
penggenapan janji-Nya. Tepat pada waktunya. 
Haleluya! 
 



RENUNGAN 
Kenali sesuatu yang MENGHALANGI MATA ROHANI 
kita untuk dapat MELIHAT JANJI TUHAN yang luar 
biasa atas hidup kita. 
 

APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sudah bisa melihat dengan 

jelas dengan mata rohani Anda apa yang Tuhan 
janjikan dalam hidup Anda? 

2. Menurut Anda, hal apakah yang paling sering / 
paling kuat menghalangi mata rohani Anda untuk 
bisa melihat janji Tuhan itu? 

3. Hal-hal apakah yang akan Anda lakukan untuk terus 
berjuang menghancurkan semua penghalang bagi 
mata rohani Anda itu? Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas semua janji yang 
sudah Engkau berikan atas kami. Kami tahu dan 

percaya bahwa semua itu sudah menjadi milik kami. 
Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, supaya kami mampu 

melihat dengan jelas semua janji itu sehingga kami 
bisa masuk dan benar-benar mengalami penggenapan 

janji itu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 19-21 
2 Korintus 7 



23 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KESELAMATAN BESAR BAGI BANGSA-BANGSA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 11:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 11:18b "Jadi kepada bangsa-bangsa 
lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang 
memimpin kepada hidup." 
 
Beberapa waktu yang lalu, beredar sebuah postingan 
yang ditulis oleh seorang dokter bernama Julian Urban 
dari Lombardy Italia. Ia menceritakan bagaimana 
mengerikannya dampak pandemi yang saat itu tengah 
menyerang Italia. Ia dan teman-temannya seperti 
tengah berada dalam sebuah mimpi buruk. Mereka 
hanya bisa melihat ratusan orang meninggal tanpa bisa 
berbuat apa-apa. Suatu hari, seorang pendeta berumur 
75 tahun datang ke rumah sakit karena memiliki 
masalah pernafasan serius. Selama dirawat, pendeta 
itu selalu memegang Alkitab di tangannya. Ia 
membacakannya bagi orang-orang yang sudah tidak 
memiliki harapan hidup sambil memegang tangan 
mereka. 
 



Wabah dan pendeta tersebut telah mengubah 
paradigma Julian serta rekan-rekan dokternya yang 
semula ateis dan men-tuhan-kan sains. Putus asa, 
kelelahan secara fisik dan emosional, membuat mereka 
menyadari batasan mereka sebagai manusia. Mereka 
sudah sampai pada titik akhir dari usaha mereka. Tidak 
ada lagi yang dapat mereka lakukan selain berharap 
pada Tuhan. Mereka BUTUH Tuhan untuk menolong 
menguatkan dan memberi rasa damai di tengah 
penderitaan dan kematian di sekeliling mereka. 
 
Dunia hiruk pikuk dengan manusia yang sibuk 
mengejar ambisi. Kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan seakan tanpa batas. Membuat banyak 
orang akhirnya melupakan Tuhan. Kehadiran virus yang 
begitu kecilnya sampai tak kasat mata, ternyata 
sanggup menjungkirbalikkan negara adi kuasa. Pakar 
paling pintar tak kuasa berbuat banyak. Kita pun 
tersadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa 
memberi harapan dan keselamatan. Bukan hanya 
bangsa kita, tetapi bangsa-bangsa di dunia akan 
berduyun-duyun bersama kita mengalami keselamatan 
besar. Ya, ini saatnya tuaian raya. Tuaian yang begitu 
masif akan terjadi di seluruh penjuru dunia. Ini saatnya 
bagi kita bangkit dan memancarkan terang seperti 
mercusuar di tengah gelapnya lautan.  Memberi 
petunjuk arah dan menuntun mereka yang mencari 
terang kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita 



bergerak dan selamatkan jiwa sebanyak mungkin untuk 
Tuhan kita Yesus Kristus. (PF) 
 
RENUNGAN 
BUKAN HANYA bangsa kita, BANGSA-BANGSA DI 
DUNIA juga akan berduyun-duyun bersama kita 
mengalami KESELAMATAN BESAR.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang Anda rasakan terjadi dalam skala global 

hari-hari ini? 
2. Apa tanggapan Anda tentang tuaian raya sampai ke 

bangsa-bangsa? 
3. Jika Anda memiliki kerinduan untuk turut ambil 

bagian, langkah apa yang akan Anda ambil?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, apa yang Kau kerjakan hari-hari ini 

sungguh dahsyat. Penggenapan janji-Mu terus Kau 
nyatakan. Kami melihat tuaian raya jiwa-jiwa. Pakai 

kami Tuhan untuk menjadi pekerja dan penuai di 
ladang keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 22-24 
2 Korintus 8 



24 APRIL 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PENUAIAN JIWA TANPA BATAS 

 

BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 6:1-7 
 

RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 6:7 Firman Allah makin tersebar, dan 
sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah 
banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri 
dan percaya 
 

Mandat yang Tuhan berikan kepada gereja kita tahun 
ini bukanlah suatu hal yang kecil atau biasa saja.Akan 
tetapi, ini adalah kepercayaan besar yang Tuhan 
berikan kepada kita. Kita dipilih dan dipercaya Tuhan 
untuk menjadi alatnya Tuhan untuk bergerak dan 
membebaskan bangsa kita. Melalui rhema-rhema yang 
Tuhan berikan di gereja kita, Tuhan banyak berbicara 
bagaimana kita harus melangkah, dan bahkan Tuhan 
juga memberikan instruksi yang sangat jelas, sehingga 
langkah kita tidak salah. Sekalipun mungkin yang kita 
lihat saat ini keadaan bangsa kita yang jauh dari 
harapan, tetapi justru inilah saatnya pahlawan-
pahlawan Tuhan bergerak. 
 
Rhema hari ini di Kisah Rasul 6:7 berkata bahwa 
“Firman Allah makin tersebar, dan sejumlah murid 



Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah 
besar imam menyerahkan diri dan percaya”. Dalam 
pasal tersebut menceritakan bagaimana awalnya 
terdapat sebuah masalah, tetapi ketika pelayan-
pelayan Tuhan bangkit dan berusaha untuk melakukan 
sesuai instruksi Tuhan, saat itulah mereka melihat 
bahwa tuaian jiwa-jiwa justru meledak. Bukan hanya 
jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak, bahkan 
sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. 
 
Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini, mungkin 
saat ini kita melihat keadaan kota dan bangsa kita 
sangat jauh dari harapan. Apa yang Tuhan janjikan 
sepertinya berbanding terbalik dengan situasi yang 
terjadi saat ini. Akan tetapi, jangan menggunakan mata 
jasmani kita saja. Sangat perlu kita meminta kepada 
Tuhan agar membukakan mata rohani kita, agar kita 
dapat melihat bahwa akan terjadi pada hari-hari 
terakhir nanti, orang-orang yang menolak percaya, 
anti, bahkan yang menutup hatinya bagi Yesus justru 
berbalik percaya dan menyerahkan hidupnya bagi 
Yesus. Gereja-gereja Tuhan akan bangkit, pahlawan-
pahlawan Tuhan akan maju dan menuai banyak jiwa-
jiwa. Tuaian masif terjadi, sehingga mandat untuk 
membebaskan bangsa kita terlaksana sesuai dengan 
yang Tuhan kehendaki.  
 
 



RENUNGAN 
AKAN TERJADI pada hari-hari terakhir, orang-orang 
menolak, anti, dan menutup hati bagi Yesus, 
MENYERAHKAN HIDUPNYA BAGI YESUS. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan sangat rindu banyak jiwa 

diselamatkan? 
2. Apa yang menjadi kerinduan Anda untuk dapat ikut 

andil dalam bagian kegerakan Tuhan untuk 
membebaskan bangsa kita? 

3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk menjadi 
bagian dari penuai jiwa-jiwa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah dan 
kepercayaan yang Kau berikan kepada gereja kami. 

Kami percaya, bukan secara kebetulan Engkau 
memberikan mandat kepada kami untuk 

membebaskan bangsa kami. Kami yakin, Bersama-Mu 
kami akan bangkit menjadi penuai-penuai akhir jaman. 

Tuntun dan sertai langkah kami, Ya Tuhan. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 25-26 
2 Korintus 9 



25 APRIL 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SELAMATKAN JIWA DARI API NERAKA 
 

BACAAN HARI INI 
Yudas 1:17-25 
 

RHEMA HARI INI 
Yudas 1:22-23a Tunjukkanlah belas kasihan kepada 
mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka 
dengan jalan merampas mereka dari api. 
 

Sewaktu pemerintah menginstruksikan semua warga 
untuk beribadah di rumah, Ibu Tanti sangat antusias 
ketika seorang teman mengajaknya untuk bergabung 
dalam komsel online. Dengan mengikuti komsel online, 
ia berharap pertumbuhan rohaninya terjaga dalam 
komunitas rohani yang mendukung. Di situ mereka bisa 
saling memperhatikan, saling memberi makanan 
rohani, saling meluruskan apabila ada yang salah, dan 
juga saling berbagi dengan saudara seiman. Karena 
merasakan banyak berkat dari komsel itulah, Ibu Tanti 
begitu bersemangat untuk mengajak semua teman dan 
saudaranya untuk juga bergabung dalam komsel 
online. 
 
Di tengah kebingungan jemaat yang dipengaruhi oleh 
ajaran guru-guru palsu, Yudas menasihati mereka 



untuk tetap berjuang mempertahankan iman yang 
telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ia 
mendorong jemaat untuk waspada dan terus 
membangun diri sendiri berdasar iman yang benar 
dengan pertolongan Roh Kudus. Ia juga mengajak 
seluruh orang percaya untuk menaruh belas kasihan 
kepada mereka yang goyah dan berusaha untuk 
menarik kembali mereka dariapi neraka. 
 
Mandat untuk membebaskan bangsa, yang sudah 
diberikan Tuhan kepada gereja kita,mengandung satu 
rhema tentang tuaian yang masif. Rhema yang luar 
biasa ini membawa instruksi untuk menyelamatkan 
jiwa-jiwa dengan jalan merampas mereka dari api 
neraka. Di bulan-bulan ini kita semua merasakan 
bahwa kita sedang berada dalam masa kegelapan. 
Ditambah lagi kita tidak bisa datang ke gereja. Pada 
keadaan seperti ini, banyak orang akan menjadi mudah 
putus asa. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang 
sudah dipilih-Nya,kita harus bisa bangkit untukmenjadi 
pahlawan-pahlawan Tuhan yang siap merampas 
sebanyak mungkin orang dari antrean neraka.Kita 
bersyukur gereja kita memiliki banyak program 
pelayanan media yang membuka kesempatan kepada 
kita untuk semakin banyak dan semakin luas 
menyelamatkan jiwa. Karena itu kita harus semakin 
bersemangat untuk terbang tinggi. Inilah saatnya great 
revival dan great harvest dinyatakan di tahun 



kemuliaan Tuhan. 
 
RENUNGAN 
SELAMATKAN JIWA-JIWA dengan jalan MERAMPAS 
mereka dari API NERAKA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah peranan Anda selama ini dalam 

menyelamatkan jiwa?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda merampas jiwa dari api 

neraka? 
3. Bagaimana Anda bisa bergerak untuk 

menyelamatkan jiwa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena 

Engkau adalah Allah yang tidak menghendaki seorang 
pun binasa. Engkau telah melakukan segalanya untuk 
menyelamatkan kami dari api neraka, sekarang kami 

ingin bangkit dan menjadi alat-Mu untuk 
menyelamatkan banyak jiwa. Bimbing kami, berikan 

kami hikmat, agar kami bisa menjadi perebut jiwa dari 
api neraka yang efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 27-29 
2 Korintus 10 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PAHLAWAN YANG DIPAKAI TUHAN UNTUK TUAIAN 

MASIF 
 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:1-9 
 

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." 
 

Technophobia. Bukan sekedar gagap teknologi, Rusty 
Wright memiliki ketakutan pada teknologi. Sampai-
sampai ia perlu bertahun-tahun sebelum mengatasi 
keraguannya untuk menggunakan mesin ATM dan 
mencoba memakai komputer untuk mengetik. Rusty 
suka menulis artikel-artikel penginjilan, tetapi ia belum 
juga mengenal internet. Kemudian seorang teman 
dekatnya yang terlibat dalam pelayanan di internet 
memintanya untuk mengirimkan semua artikelnya 
untuk dimuat di situs mereka, Leadership University. 
Itulah awal perkenalan Rusty dengan penginjilan via 
internet.Pada tahun 2003,ia menemukan 43 situs telah 



menerbitkan tulisan-tulisannya.Setahun kemudian 
sudah menjadi 100 situs dan terus meningkat.Bukan 
hanya situs-situs Kristen tetapi juga non Kristen, dan 
diterjemahkan ke berbagai bahasa. Semua terjadi 
begitu saja di luar bayangan dan kendalinya. 
 

Sudah hampir dua bulan ini kita menerima pengajaran 
tentang mandat membebaskan bangsa kita. Mungkin 
kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa 
melakukannya? Seperti Rusty, setiap kita memiliki 
kendala besarnya sendiri-sendiri. Mungkin kita tidak 
pandai, gagap berbicara, bahkan takut berbicara 
dengan orang lain, atau masih banyak lagi 
keterbatasan lainnya.  
 

Namun, seperti Rusty, Tuhan tidak meminta banyak 
dari kita. Dia hanya ingin kita menggunakan sedikit 
yang ada pada kita, apa pun yang bisa kita lakukan, 
untuk kita pergunakan bagi-Nya. Di masa-masa ini, 
ketika semua mulai serba online—ibadah online, 
Pondok Daud online, komsel online—sesungguhnya 
kita memasuki era pelayanan tanpa batas. Mulailah 
dengan yang kecil. Bagikan link youtube ibadah online 
dan kegiatan-kegiatan online lainnya di gereja kita 
kepada banyak orang. Ajak mereka untuk beribadah 
lewat streaming. Ajak teman dan saudara-saudara kita 
untuk bergabung dalam kelompok sel online.Dimasa 
krisis ini, banyak orang perlu ditolong untuk mendekat 
kepada Tuhan.Lewat internet, kita menjadi saluran 



berkat, bahkan menjadi penuai jiwa.Lakukan bagian 
kita, selebihnya Tuhan akan berkarya, dan kita akan 
melihat bagaimana tuaian yang masif itu Tuhan 
kerjakan. 
 

RENUNGAN 
Kitalah pahlawan yang akan DIPAKAI TUHAN 
menyelamatkan banyak orang di MASA TUAIAN MASIF 
ini. 
 

APLIKASI 
1. Apa sajakah yang membuat Anda ragu untuk 

menjadi penuai jiwa-Nya selama ini?  
2. Mengapa Tuhan ingin memakai Anda untuk 

menyelamatkan banyak orang? 
3. Bagaimana Anda bisa bangkit menjadi penuai jiwa 

bagi Tuhan? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah 

pencipta kami. Engkau tahu untuk apa kami dibuat dan 
memahami setiap keterbatasan kami. Namun, semua 

keterbatasan itu ada bukan untuk membatasi, 
melemahkan, bahkan melumpuhkan kami. Semua itu 

ada justru untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas kami, 
agar nyata bagi kami dan orang lain, bahwa hal 
dahsyat yang hendak Engkau kerjakan bagi kami 

adalah sepenuhnya berasal dari-Mu. Kami siap Tuhan, 
pakailah kami sebagai pahlawan-Mu untuk penuaian 



masif yang hendak Engkau kerjakan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 30-31 
2 Kor 11:1-15 
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