


05 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

PENGURAPAN YANG DITAMBAHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 16:9-20 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 16:20 Merekapun pergilah memberitakan Injil 
ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan 
meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang 
menyertainya. 
 
Awalnya Tania hanyalah salah satu dari belasan orang 
yang diterima sebagai pekerja intern di suatu 
perusahaan besar. Berkat keuletannya, setahun 
kemudian Tania dan juga lima orang lainnya ditarik 
menjadi pegawai tetap. Namun setelah diterima 
menjadi pegawai tetap, teman-teman Tania mulai 
bersikap lebih santai. Mereka tetap menyelesaikan 
tugas-tugas dengan baik, tetapi hanya Tania yang masih 
bekerja ekstra. Tidaklah heran bila ia bisa 
menyelesaikan tugas lebih cepat dan mengerjakan lebih 
banyak. Selain itu, ia pun tak pernah aji mumpung dalam 
memanfaatkan fasilitas kantor. Akhirnya Tania pun 
dipercayakan mengepalai sebuah proyek, yang 



seharusnya hanya diserahkan kepada pegawai yang dua 
pangkat lebih tinggi darinya. Bukan hanya promosi 
jabatan yang sudah di depan mata, tetapi ia juga 
diberikan berbagai fasilitas oleh kantor agar dapat 
memberikan hasil yang terbaik. Saking dipercayanya, 
pemimpin perusahaan bahkan memberikan memo 
bahwa Tania boleh meminta apa saja agar proyek 
tersebut bisa berjalan lancar. 
 
Saat Tuhan memiliki proyek di dunia ini, Dia pun akan 
memperlengkapi siapa yang ditugasi-Nya. Semakin 
besar pekerjaan itu, semakin besar pula pengurapan 
yang akan diberikan. Sama seperti ketika Yesus 
memerintahkan para pengikut-Nya untuk 
memberitakan Injil ke seluruh dunia, Dia tidak sekedar 
menyuruh mereka, tetapi memastikan agar apa yang 
diperintahkan-Nya berhasil. Tuhan mengurapi mereka 
dengan kuasa untuk dapat mengusir setan, melakukan 
mujizat, dan berbagai tanda-tanda ajaib lainnya (ay.17-
18).  
 
Saat ini pun Tuhan sedang memberikan mandat-Nya 
kepada kita semua. Sama seperti ketika Tuhan 
memberikan amanat kepada Kristen mula-mula, ini 
saatnya kita masuk dalam kegerakan apostolik akhir 
zaman. Untuk itu, Tuhan pun telah mempersiapkan 
pengurapan-Nya bagi siapa yang mau melangkah dalam 
kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan takut, siapa 



pun kita, apa pun masa lalu kita, pengurapan Tuhan 
yang akan memastikan kita berhasil melanksanakan 
mandat apostolik-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Seiring BERTAMBAHNYA KEPERCAYAAN yang Tuhan 
berikan, Dia juga MENAMBAHKAN PENGURAPAN.  
 
APLIKASI 
1. Kepercayaan apa yang hendak Tuhan berikan kepada 

Anda hari-hari ini? 
2. Mengapa Tuhan akan menambahkan pengurapan 

kepada Anda seiring kepercayaan yang diberikan-
Nya? 

3. Bagaimana Anda bisa bergerak sesuai dengan 
kepercayaan itu dan mendapatkan pengurapan-Nya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ini kami, hamba-Mu, alat-Mu untuk 
melakukan apa pun yang Engkau kehendaki. Berikan 
kami hati yang peka untuk mengenali kehendak-Mu 
dan hati yang taat untuk melakukan apa pun yang 
Engkau inginkan. Kami mau, hidup kami ini dipakai 
untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi dampak 

bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 15-16 
Markus 6:1-29 



06 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

INI SAATNYA BANGKIT BAGI JIWA-JIWA UNTUK 
TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:8-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan 
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan 
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa; 
 
Setelah janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus 
digenapi, Tuhan mulai membawa gereja-Nya masuk 
dalam kegerakan Apostolik. Jemaat mula-mula 
menanggapinya dengan begitu berapi-api. Semakin hari 
mereka bertumbuh dalam Tuhan dan pertobatan jiwa-
jiwa semakin nyata. Di tengah-tengah gegap gempita 
arus gerakan itu, adalah seorang wanita penjual kain 
ungu di kota Tiatira yang mengalami pertobatan karena 
pemberitaan Paulus dan Silas. Ia pun dibaptis dan 
mengalami hidup yang baru. Namun pertobatannya 
tidak berhenti sampai di situ. Ia dipenuhi dengan urapan 



Apostolik, sehingga ia membuka rumahnya sebagai 
tempat pemberitaan Injil. Akibatnya, PERTOBATAN 
JIWA-JIWA SEMAKIN MASIF TERJADI. Dicatat di Alkitab 
bahwa ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara di kota 
itu, mereka pergi ke rumah Lidia. Di sana mereka 
bertemu dengan saudara-saudara seiman. Hal ini 
menunjukkan bahwa rumah Lidia menjadi pusat 
penjangkauan Kristen dan peribadahan di Filipi. Hal itu 
tidak mungkin terjadi tanpa pengurapan Roh Kudus. 
 
Hal yang sama juga terjadi kepada kepala penjara di 
Filipi, tempat Paulus dan Silas dipenjarakan. Ketika 
Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan membebaskan 
Paulus serta Silas dari penjara, hal itu membawa 
pertobatan bagi kepala penjara itu. Lagi-lagi, pertobatan 
itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kepala penjara ini 
membawa Paulus dan Silas datang ke rumahnya, 
sehingga Injil pun diberitakan kepada seluruh isi 
rumahnya. INILAH YANG TERJADI JIKA URAPAN 
APOSTOLIK DICURAHKAN. TIDAK BISA TIDAK, 
PERTOBATAN JIWA DAN PELIPATGANDAAN JUMLAH 
ORANG YANG DISELAMATKAN PASTI TERJADI. 
 
Ini bukan tentang apa pekerjaan kita, apa pelayanan 
kita, apa jabatan kita ataupun apa masalah yang sedang 
menimpa kita. Namun tentang SEJAUH MANA KITA 
MAU MERESPONI mandat apostolik dari Tuhan. Siapa 
pun kita, pasti bisa dipakai Tuhan. Karena itu, mari 



bersiap. Tanggalkan semua beban dan mulailah melihat 
bahwa Tuhan sedang benar-benar membawa gereja-
Nya masuk dala kegerakan apostolik akhir zaman, maka 
hidup kita pun akan dibawa masuk dalam dimensi 
apostolik. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan sedang MEMBAWA GEREJA-NYA masuk dalam 
DIMENSI APOSTOLIK. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda menuliskan nama-nama orang yang 
akan Anda selamatkan bagi Tuhan? 

2. Menurut Anda, bisakah Tuhan memakai pekerjaan, 
keluarga, pergaulan Anda untuk menjadi agen 
kerajaan-Nya? Mengapa demikian? 

3. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri untuk 
menyerahkan pekerjaan, keluarga, studi Anda 
sebagai sarana pemberitaan Injil bagi Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang sudah 

Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tahu hal itu tidak 
boleh berhenti pada diri kami. Kami harus bergerak 

dan mau memberi diri dipakai supaya keselamatan itu 
bisa berlipat kali ganda dan nama-Mu semakin 

dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 17-19 
Markus 6:30-56 



07 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

DUA FONDASI GEREJA TUHAN YANG BERDAMPAK BA
GI DUNIA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 2:11-22 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:19-20 Demikianlah kamu bukan lagi orang 
asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari 
orang-orang kudus dan anggota-anggota Keluarga 
Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para 
nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 
 
Dalam setiap ibadah, gereja kita selalu menyambut dan 
menyapa jiwa-jiwa baru yang bergabung dengan 
sebuah lagu selamat datang. Kini mereka bukan lagi 
orang asing atau pendatang di gereja kita, melainkan 
sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan 
menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Bukan 
sebuah kebetulan jika nama yang diberikan Tuhan bagi 
gereja kita adalah ‘Keluarga Allah’. Yang berarti setiap 
anggota keluarga memiliki kesamaan DNA untuk 
bergerak bersama-sama mencapai satu tujuan. 
 



Gereja yang dibangun atas kehendak Tuhan dan sejak 
awal berdiri selalu berjalan dalam petunjuk rhema dari 
Tuhan. Dalam dua tahun belakangan ini, gereja kita 
pun bertumbuh secara luar biasa. Diawali dari 
Unlimited Conference 2018, Tuhan memberikan 
Rhema tentang kegerakan profetik dan membawa 
gereja kita naik level dalam manifestasi kuasa Allah. 
Ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa sampai 
gereja kita seolah-olah disapu gelombang tsunami 
mujizat. Dalam UC tahun ini, Tuhan mau membawa 
kita masuk dalam babak baru kegerakan apostolik.  
Tepat seperti nama yang Tuhan berikan, Keluarga Allah 
adalah gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan 
para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 
Demikianlah gereja kita digembalakan oleh seorang 
gembala sidang, Bapak Obaja Tanto Setiawan yang 
selalu menyuarakan pesan-pesan dari Tuhan. Pesan-
pesan yang diurapi dan penuh dengan kuasa saat kita 
mempraktikkannya.  
 
Apa yang sedang seluruh dunia hadapi saat ini, adalah 
masa-masa kesukaran yang berat. Begitu banyak jiwa 
merindukan terang hadir dalam hidup mereka. Begitu 
banyak jiwa yang putus asa dalam kegelapan dan 
kekelaman. Karena itulah, Tuhan mengutus kita semua 
untuk masuk dalam kegerakan apostolik akhir zaman. 
Kegerakan rasuli untuk bangkit menjadi terang dengan 
membawa kabar sukacita dan memberitakan Injil 



sampai ke ujung bumi. Tuhan mau pakai gereja kita 
untuk menjadi gereja Tuhan yang berdampak bagi 
dunia di akhir zaman ini. Gereja yang menyelamatkan 
banyak jiwa-jiwa yang terhilang kepada terang 
kemuliaan Tuhan. Bagian kita adalah meresponi 
mandat apostolik tersebut. (PF) 
 
RENUNGAN 
Gereja Tuhan yang berdampak bagi dunia DIBANGUN 
DI ATAS DASAR para rasul dan nabi, menjadi gereja 
yang APOSTOLIK dan PROFETIK. 
 
APLIKASI 

1. Mengapa Anda perlu menangkap kegerakan yang 
Tuhan berikan bagi gereja kita? 

2. Siapkah Anda diutus menjadi penuai-penuai jiwa 
yang militan di akhir jaman? Mengapa? 

3. Saat Anda mulai melangkah masuk dalam 
kegerakan, apa yang Anda rasakan terhadap jiwa-
jiwa yang terhilang? Apa yang akan Anda lakukan 
untuk mereka? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, sungguh suatu kehormatan yang besar 
bagi kami, bahwa Engkau telah mempercayakan 

kegerakan yang besar kepada kami sehingga kami bisa 
ikut ambil bagian di dalamnya. Urapi dan bakar kami 
dengan api kegerakan-Mu Tuhan, bangkitkan kami 



menjadi penuai-penuai jiwa akhir zaman. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 20-22 
Markus 7:1-13 



08 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

TANGKAP API KEGERAKAN APOSTOLIK DAN MILIKI 
HATI MISI 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 19:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari 
dan menyelamatkan yang hilang." 
 
Sudah naluri dasar manusia untuk memilih orang yang 
baik di mata mereka dan menjauhi yang orang yang 
tidak mereka sukai. Namun di hadapan khalayak ramai, 
Yesus memilih Zakheus, bahkan ingin bermalam di 
rumahnya. Kota Yerikho pun gempar. Pasalnya Zakheus 
adalah pemungut pajak yang berpihak kepada Romawi 
yang saat itu berkuasa atas bangsa Yahudi. Ia pun 
dianggap pengkhianat dan pendosa besar mengingat 
situasi ekonomi yang sulit serta hukum Israel yang 
menolak tunduk kepada bangsa asing. Namun detik itu 
juga, Zakheus bukan hanya menerima kunjungan Yesus 
di rumahnya, tetapi juga ke dalam kehidupan 
pribadinya. 
 



Kedatangan Yesus hari itu ke kota Yerikho bukanlah 
suatu kebetulan semata. Sesungguhnya Dia sedang 
membawa sebuah misi Kerajaan Sorga, yaitu mencari 
dan menyelamatkan pribadi yang bernama Zakheus. 
Mungkin di mata orang banyak, Zakheus merupakan 
pribadi yang tidak layak untuk dikunjungi Yesus yang 
dipandang sebagai seorang yang kudus. Namun kasih 
karunia Tuhan tidak membatasi siapa pun pribadi yang 
telah Dia pilih untuk diselamatkan, sebagaimana halnya 
dulu kita pun pernah mengalaminya. Inilah yang 
menjadi pesan Tuhan bagi kita di hari ini, bahwa Tuhan 
rindu kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan. Hati 
misi yang rindu untuk terus bergerak dan mencari serta 
mendapatkan kembali jiwa-jiwa dari gelap kepada 
terang Tuhan yang menyelamatkan. 
 
Tidak secara kebetulan pada ulang tahun gereja kita 
tahun ini pun, Tuhan memberikan rhema apostolic 
movement. Melalui rhema tahun ini, kita dapat 
merasakan bahwa Tuhan rindu agar setiap kita memiliki 
kehausan untuk memperluas Kerajaan Allah. 
Tangkaplah api kegerakan apostolik akhir zaman ini, 
sehingga kita bisa memiliki hati misi seperti hati Tuhan 
dan menangkap mandat apostolik-Nya. Keluarlah dari 
zona kenyamanan kita dan mulai berani melangkah 
untuk memperluas Kerajaan Allah di muka bumi ini, 
maka kita akan melihat terbosan demi terobosan yang 
Tuhan kerjakan dalam hidup kita. (Rdf) 



 
RENUNGAN 
Tangkaplah API KEGERAKAN APOSTOLIK, sehingga kita 
bisa memiliki HATI MISI seperti HATI TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hati misi 
seperti hati Tuhan? 

2. Bagaimana Anda menanggapi rhema apostolic 
movement yang Tuhan berikan pada gereja kita 
saat ini?  

3. Apa yang akan Anda lakukan untuk dapat ikut ambil 
bagian dalam kegerakan apostolik kali ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkataan-Mu 
melalui renungan pada hari ini. Ajar kami untuk 

memiliki hati misi seperti hati-Mu Tuhan, sehingga 
kami senantiasa rindu untuk terus bergerak dan 

memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sehingga 
nama-Mu saja yang semakin ditinggikan. Terima kasih 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 23-25 
Markus 7:14-37 



09 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

TUJUAN DEMONSTRASI KUASA ALLAH DINYATAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 5:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 5:14 Dan makin lama makin 
bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada 
Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, 
 
Pada tahun 1864, terjadi krisis pada gerakan misi 
Telugu di India. Seorang insinyur sipil bernama John E. 
Clough menawarkan diri untuk pergi ke misi itu dan 
memberikan bantuan. Dewan misionaris dari The 
American Baptist Missionary Union sempat ragu. 
Bagaimana seorang insinyur sipil yang tidak pernah 
sekolah teologi mau pergi ke ladang misi? Namun, 
seiring berjalannya waktu, menjadi jelas mengapa 
Tuhan mengutus John ke India. Selama resesi besar 
tahun 1876, John menjadi pengawas penggalian Kanal 
Buckingham, posisinya membuatnya punya kuasa 
untuk mempekerjakan ribuan penduduk asli yang 
kelaparan. Karena tindakan praktis itu, penduduk 
Telugu menjadi terbuka pada apa yang sebenarnya 



menjadi misi utama John. Salinan-salinan Injil dan 
pesan Tuhan Yesus dengan mudah dikabarkan dan 
jiwa-jiwa pun diselamatkan. Seorang insinyur sipil 
diubah Tuhan menjadi rasul di India. 
 
Gereja mula-mula adalah gereja yang bergerak dalam 
dimensi apostolik dan profetik. Mereka bergerak 
melayani dengan demonstrasi Allah yang begitu nyata, 
penuh tanda dan mujizat. Tujuannya bukan untuk 
pamer kuasa Allah, tetapi agar jiwa-jiwa diselamatkan. 
Tambah hari makin bertambah banyak orang yang 
percaya kepada Tuhan. Injil makin luas diberitakan. 
Inilah gereja yang profetik dan apostolik. 
 
Saat ini, Tuhan sedang membangkitkan gereja kita 
untuk menjadi gereja apostolik, dengan misi besar 
memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa dan 
memperluas Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. 
Tanda ajaib serta mujizat sudah Tuhan kerjakan di 
tengah kita semua. Bukan hanya satu dua mujizat, 
tetapi banjir mujizat, bahkan tsunami mujizat sudah 
Tuhan kerjakan. Sekali lagi bukan sekedar pamer kuasa 
Allah, tetapi supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu 
sebabnya, kita harus semakin aktif bersaksi tentang 
kuasa Tuhan yang sudah terjadi kepada sebanyak 
mungkin orang-orang. Bagikan berita-berita sukacita 
secara langsung maupun lewat media internet. 
Pengurapan Apostolik sudah dilipatgandakan oleh 



Tuhan, persiapkan diri kita untuk menjadi utusan-Nya. 
Kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi rasul-rasul 
akhir zaman, menggenapi mandat apolistik dari Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Tujuan DEMONSTRASI KUASA ALLAH dinyatakan 
dengan penuh tanda dan mujizat di gereja Tuhan 
adalah agar JIWA-JIWA DISELAMATKAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda selama ini, mengapa Tuhan 
menyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-
Nya?  

2. Mengapa Anda perlu menyebarkan kesaksian 
mujizat Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup 
Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa bergerak untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan 

kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan 
sepanjang hidup kami. Kami tidak ingin hanya menjadi 

penerima mujizat, tetapi juga mengabarkan kabar 
sukacita-Mu kepada banyak orang. Urapi kami dengan 

urapan apostolik-Mu, agar kami pun dapat bergerak 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan kuasa-Mu 



yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 26-28 
Markus 8 



10 OKTOBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
SYARAT MENERIMA PENGURAPAN APOSTOLIK AKHIR 

ZAMAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 1:1-3 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 1:1 Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah 
dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari 
Sostenes, saudara kita, 
 
Lahir dari keluarga tidak mampu di Nortamptonshire, 
Inggris, pada tahun 1779, bukanlah penghalang bagi 
William Carrey. Meskipun ia harus menjual sepatu di 
desanya, ia tetap menyempatkan diri untuk belajar 
banyak hal. Sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan 
apa-apa, tetapi ia yakin Tuhan telah memanggilnya 
untuk memberikan hidup demi pertobatan orang-
orang asing. Carey awalnya kecewa dengan rekan-
rekannya yang tidak tertarik dengan misi. Carey 
berargumen bahwa Amanat Agung Tuhan Yesus adalah 
membawa Injil ke bangsa-bangsa berlaku untuk semua 
orang Kristen. Namun, justru banyak yang mencela dan 
mengabaikannya. Carey akhirnya memulai pelayanan 
misinya dengan berangkat ke India. Meskipun banyak 



tantangan yang dihadapi, ia tidak menyerah. Pelayanan 
selama 41 tahun yang dilakukan Carey berbuah 
banyak. Ratusan jiwa dipertobatkan, Alkitab 
diterjemahkan ke berbagai macam bahasa India dan 
dialeknya, perguruan tinggi didirikan, dan ia juga 
mengirimkan misionaris-misionaris lainnya. Tidak 
heran bila William Carey dijuluki sebagai “Bapak 
Gerakan Misi Modern”. Semua itu karena ia meresponi 
mandat apostolik dalam hidupnya. 

 
Hari-hari ini, mandat yang sama juga Tuhan berikan 
kepada setiap kita. Bukan hanya kepada William Carey 
ataupun rasul Paulus, tetapi kepada kita. Siapa pun 
kita, apa pun jabatan atau kedudukan kita. Sebuah 
mandat apostolik untuk memberitakan Injil, 
menyelamatkan jiwa, memperluas Kerajaan Allah, 
serta mengambil alih wilayah demi wilayah, sampai 
setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa 
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.  
 
Jangan berdiam diri, segera responi mandat apostolik 
dari Tuhan. Meskipun kita belum sepenuhnya mengerti 
perintah Tuhan, pilihlah untuk TAAT. Ketika kita mau 
meresponi, maka pengurapan apostolik itu akan Tuhan 
alirkan dalam hidup kita dan Tuhan akan memampukan 
kita. Ingat, pengurapan apostolik hanya diberikan 
kepada orang yang siap meresponi mandat apostolik. 



Oleh karena itu,  jangan lewatkan kegerakan apostolik 
akhir zaman ini. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Pengurapan apostolik DIBERIKAN kepada orang yang 
siap MERESPONI MANDAT APOSTOLIK. 
 
APLIKASI 

1. Mengapa Tuhan hanya memberikan pengurapan 
apostolik kepada orang yang siap meresponi 
mandat apostolik saja? 

2. Apakah Anda sudah siap meresponi mandat 
apostolik yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? 
Apakah yang bisa menghalangi Anda? 

3. Apa saja yang akan Anda lakukan ketika Anda 
mulai meresponi mandat apostolik? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau menerima pengurapan 
apostolik dan kami siap meresponi mandat apostolik 
yang Engkau berikan pada kami. Mampukanlah kami 
hidup dalam panggilan apostolik dalam setiap aspek 
hidup kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 29-31 
Markus 9:1-29 



11 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MERESPONI MANDAT APOSTOLIK AKHIR ZAMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 6:1-8 
 
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!" 
 
Apakah Anda familier dengan seorang tokoh di Alkitab 
bernama Paulus? Ia dulunya bernama Saulus. Seorang 
antikris. Sehari-harinya ia memburu, menganiaya, dan 
membunuh para pengikut Kristus dengan keji. Sampai 
suatu hari, Tuhan menampakkan diri-Nya kepada Saulus 
dalam bentuk cahaya yang sangat terang dan 
mempertanyakan mengapa ia menganiaya Tuhan (Kis. 
9:4). Setelah itu tiga hari ia menjadi buta, sampai ia 
dipertemukan dengan Ananias yang telah diperintahkan 
Tuhan untuk mendoakannya hingga ia dapat melihat 
kembali, bahkan membaptisnya. 
 
Sejak saat itu, hidup Saulus tidak pernah sama lagi. 
Seorang yang dulunya adalah pembunuh pengikut 



Kristus, kini setelah mengalami perjumpaan pribadi 
dengan Yesus, hidupnya diubahkan 180 derajat. Tidak 
ada lagi Saulus. Yang ada adalah Paulus yang dikuasai 
Roh Kudus. Melalui pelayanannya, banyak orang boleh 
diselamatkan. Sekalipun ia dibenci banyak orang, ia 
tidak menjadi takut maupun gentar karena ia meresponi 
Amanat Agung dari Tuhan dan menerima urapan 
apostolik atasnya. Terobosan demi terobosan 
dialaminya. Banyak jiwa dimenangkan. Bahkan meski ia 
dipenjara, ia menulis banyak surat dan pengajaran yang 
kini disertakan dalam Alkitab. Totalnya 14 kitab, yaitu 
lebih dari setengah Perjanjian Baru. 
 
Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi orang 
yang mau dipakainya. Sekalipun kita tidak mampu, kita 
memiliki Allah yang Maha segalanya dan Dialah yang 
akan memampukan kita. Ketika pengurapan-Nya turun 
atas kita, maka kita yang bodoh pun dapat diangkatnya. 
Hati yang mau, hati yang tulus ingin dipakai Tuhan, hati 
yang terbeban bagi jiwa-jiwa yang terhilang, hati yang 
setia dan rindu untuk menyenangkan Bapa, sikap hati 
seperti itulah yang Tuhan cari. Karena sejatinya, Tuhan 
tidak pernah melihat kuat gagahnya kita, Tuhan tidak 
pernah melihat rupa, Tuhan senantiasa melihat hati 
kita. Saat kita meresponi mandat apostolik dari Tuhan, 
Dia akan memberikan pengurapan-Nya sehingga kita 
bisa ikut serta dalam kegerakan apostolik akhir zaman. 
 



RENUNGAN 
RESPONI MANDAT dari Tuhan, maka kita akan 
menerima PENGURAPAN APOSTOLIK dan mengalami 
TEROBOSAN BESAR di hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memahami apa yang dimaksud 

dengan kegerakan apostolik atau kegerakan 
kerasulan? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memberikan mandat 
apostolik ini kepada kita? 

3. Komitmen apa yang harus kita lakukan untuk 
melangkah dalam kegerakan ini? Tuliskanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas mandat yang telah Emgkau 
berikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan 
yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya, kami 
mau, Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan-Mulah 

yang akan memampukan kami, dan bagian kami 
hanyalah untuk melangkah bersama-Mu di dalam 
kegerakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 32-34 
Markus 9:30-50 


