12 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
ANUGERAH ISTIMEWA DARI TUHAN DI TAHUN
KEMULIAAN INI
BACAAN HARI INI
Yeremia 1:5-10
RHEMA HARI INI
Yeremia 1:5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam
rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum
engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan
engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi
bagi bangsa-bangsa."
Ketika seseorang dipilih untuk mewakili negaranya, baik
itu dalam sebuah perlombaan ilmiah ataupun ajang
perlombaan olahraga bergengsi seperti Olympic Games,
pastilah orang itu merasa bangga dan sangat tersanjung
dapat dipercaya untuk hal sebesar itu. Atau bahkan
dalam acara pemilihan pejabat negara misalnya. Ketika
seseorang ditunjuk dan diangkat menjadi menteri atau
bahkan menjadi kepala negara, tentu saja orang
tersebut akan merasa sangat terhormat sudah
dipercaya untuk mengemban sebuah tugas besar
seperti itu.

Namun hal yang sama tidak selalu berlaku untuk semua
orang. Ada juga orang-orang yang ketika hendak diberi
kepercayaan malah berusaha menghindar. Itulah yang
terjadi ketika Tuhan Allah memanggil Yeremia untuk
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ia berusaha berkelit
dengan berkata bahwa ia tidak pandai berbicara dan
masih muda. Namun Tuhan yang telah membentuk
Yeremia dalam rahim ibunya dan telah mengenalnya
bahkan sebelum ia keluar dari kandungan, memahami
ketakutan yang sedang berlangsung dalam hatinya.
Tuhan pun meneguhkan hatinya dan menjanjikan
penyertaan-Nya. Ya, Allah tidak hendak mengutusnya
dengan tangan kosong. Selanjutnya, sejarah Alkitab
memperlihatkan Yeremia sebagai nabi yang tegas dan
berani.
Apabila seseorang diberi amanat yang bersifat
sementara di dunia saja dapat merasa sebegitu
terhormatnya, apalagi dengan tugas yang bersifat kekal.
Namun sering kali, masih banyak dari anak-anak Tuhan
yang masih belum dapat melihat betapa berharganya
mandat apostolik dari Tuhan. Ketika kita bisa membuka
mata dan hati kita, serta memahami betapa
berharganya Amanat Agung ini, maka tentu saja kita
tidak akan menyepelekannya. Dengan memiliki
pemahaman
yang
benar,
kita
pun
bisa
melaksanakannya dengan segenap hati, atas dasar cinta

kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena
sesungguhnya, dipanggil untuk menyelamatkan jiwa
dalam kegerakan apostolik akhir zaman ini adalah
sebuah anugerah teristimewa yang manusia dapat
terima. Janganlah takut, sebab Tuhan sudah
menyediakan urapan apostolik yang menyertai mandatNya.
RENUNGAN
Ada ANUGERAH ISTIMEWA dari Tuhan untuk kita, yaitu
dipanggil MENJADI UTUSAN TUHAN.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda mengetahui dan menyadari bahwa
Anda dipanggil dan diutus Tuhan? Tugas apakah yang
Tuhan ingin agar Anda lakukan?
2. Menurut Anda, mengapa menjadi utusan Tuhan
adalah sebuah anugerah istimewa?
3. Bagaimanakah seharusnya respons kita dalam
menanggapi mandat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang sudah
Engkau berikan bagi kami. Kami mau belajar untuk
lebih lagi menanggapi panggilan ini dengan lebih serius
lagi. Karena kami tahu bahwa panggilan ini adalah
sebuah anugerah istimewa yang sudah sepatutnya

kami syukuri dan laksanakan dengan sepenuh hati. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Bilangan 35-36
Markus 10:1-31

13 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PENGURAPAN UNTUK MELAKUKAN MANDAT DARI
TUHAN
BACAAN HARI INI
Yesaya 61:1-11
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 orangorang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk
hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orangorang tawanan, dan kepada orang-orang yang
terkurung kelepasan dari penjara,
Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka
bekerja dalam tambang. Tambang itu kaya mineral
alam, karena itu sudah beberapa tahun mereka tak
pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan
betapa dalamnya tambang yang sudah mereka gali.
Hari itu, mereka berada di dasar terdalam dari
tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik
dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya
padam. Alat-alat penambang pun mati. Gelap gulita

meliputi dasar tambang itu, dan dalam sekejap
terjadilah hiruk pikuk. Setiap orang berusaha
menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh
kehilangan arah. Setiap gerakan mereka selalu berakhir
dengan benturan dan tabrakan, entah menabrak
sesama pekerja atau menabrak dinding tambang.
Dari ilustrasi di atas, apakah satu poin yang menjadi
penentu keberhasilan para penambang tersebut? Ya,
listrik. Semua kegiatan para penambang akan lumpuh
total ketika tidak ada listrik. Sama halnya dengan
kehidupan kita, jika tidak terhubung dengan sumber
kita, hidup kita menjadi tidak terarah dan tidak dapat
memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Oleh karena
itu, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita
melakukan sesuatu tanpa memberikan apa yang kita
perlukan untuk melaksanakannya, yaitu pengurapan.
Karena saat kita menerima pengurapan, kita menerima
kemampuan ilahi untuk melakukan perintah atau
mandat dari Tuhan.
Tidak secara kebetulan jika beberapa hari terakhir ini,
kita terus-menerus diingatkan bahwa kita sedang
memasuki kegerakan apostolik akhir zaman, yang
artinya Tuhan rindu kita siap diutus untuk melakukan
misi Kerajaan Allah. Benar, inilah saatnya penuaian
yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan
Yesus untuk yang kedua kalinya. Terima pengurapan

apostolik dari Tuhan dan beranilah untuk mulai
melangkah, maka kita akan dimampukan untuk
menjadi alat-Nya dalam tuaian jiwa yang lebih besar
dari yang pernah ada di akhir zaman ini. (Rdf.)
RENUNGAN
Saat kita terima PENGURAPAN, kita terima
KEMAMPUAN ILAHI untuk MELAKUKAN MANDAT dari
Tuhan.
APLIKASI
1. Menurut Anda, apa manfaat pengurapan dari Tuhan
bagi hidup Anda saat ini?
2. Bagaimana Anda menanggapi momen apostolik
akhir zaman kali ini? Apakah Anda rindu untuk ikut
ambil bagian?
3. Apa yang menjadi komitmen Anda untuk dapat ikut
ambil bagian dalam kegerakan apostolik saat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas
segala anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup
kami. Kami rindu untuk dapat menyenangkan hati-Mu
dengan melakukan mandat yang telah Engkau berikan.
Kami terima pengurapan yang dari pada-Mu untuk
kami berani melangkah memperluas Kerajaan-Mu di
muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 1-3
Markus 10:32-52

14 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KEBERANIAN ILAHI UNTUK MELAKUKAN AMANAT
AGUNG
BACAAN HARI INI
Kisah Para Rasul 4:1-31
RHEMA HARI INI
Kisah Para Rasul 4:29b …berikanlah kepada hambahamba-Mu keberanian untuk memberitakan firmanMu.
Di zaman yang disebut makin maju dan modern,
memberitakan injil menjadi semakin sulit untuk
dilakukan.
Semakin
banyak
orang
yang
mengedepankan logika dan kenyataan. Hal itu
membuat kita sukar untuk masuk dalam pembicaraan
tentang kerohanian. Bisa jadi keluarga, teman-teman,
atau kenalan kita akan memandang dan menganggap
kita aneh ketika kita bicara tentang Tuhan dan
kebenaran-Nya. Kita pun menjadi ragu dan takut untuk
menyampaikan berita keselamatan.
Perasaan takut inilah yang menyebabkan kita gagal
mencapai tujuan dan impian ilahi yang telah Tuhan

berikan dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan
kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam skala
yang lebih besar, ketakutan menjadi salah satu
penghambat gereja untuk berkembang. Para rasul pun
pernah mengalami rasa takut ketika para imam dan
penguasa bersatu untuk membungkam mereka.
Namun dalam ketakutannya, mereka justru berdoa,
“Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian
untuk memberitakan firman-Mu.” Dicatat dalam
Alkitab, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah
tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh
dengan Roh Kudus, sehingga mereka bisa
memberitakan firman Allah dengan berani.
Pengurapan apostolik yang mereka terima dari Tuhan,
memunculkan keberanian ilahi dalam diri mereka.
Pengurapan yang sama akan kita terima ketika kita
menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan untuk
melakukan Amanat Agung-Nya. Kita mungkin bukan
siapa-siapa, kita bahkan tidak pandai bicara. Namun
ketika kita MAU DIPAKAI OLEH TUHAN, Roh Kudus
yang akan memberi kita hikmat dan keberanian. Roh
Kudus yang akan mengurapi kesaksian dan perkataan
sederhana kita, sehingga mampu menjamah hati yang
paling keras sekalipun. Oleh sebab itu, kuatkan hati
dan mulailah melangkah masuk dalam kegerakan
apostolik akhir zaman yang sedang Tuhan nyatakan di
tengah-tengah gereja-Nya. Jangan takut, sebab Tuhan

berdiri di sisi kita. Tangkap dan terima pengurapan
apostolik yang sedang di impartasikan saat ini, yang
akan memberi kita keberanian untuk menjadi saksi
Kristus dan melakukan perkara-perkara yang besar bagi
Kerajaan Allah. (PF)
RENUNGAN
KEBERANIAN ILAHI datang kepada mereka yang
MENYERAHKAN
DIRI
dipakai
Tuhan
untuk
MELAKUKAN AMANAT AGUNG-NYA.
APLIKASI
1. Apakah Anda sudah menerima dan melangkah
masuk dalam kegerakan apostolik? Jika belum, apa
yang menghambat Anda?
2. Apa langkah pertama yang sudah Anda lakukan
dalam kegerakan apostolik ini?
3. Apa yang perlu dan harus Anda lakukan agar Anda
memperoleh keberanian ilahi untuk melakukan
Amanat Agung Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, berilah kami keberanian ilahi untuk
meresponi amanat-Mu. Urapi kami dengan urapan
apostolik dan pakailah hidup kami untuk menjadi saksisaksi-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan,
kami percaya Engkau menyertai kami dalam

menjalankan mandat apostolik yang Engkau berikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 4-6
Markus 11:1-18

15 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PENOPANG HATI YANG MEMBERANIKAN KITA
UNTUK BERSAKSI
BACAAN HARI INI
2 Timotius 4:1-8
RHEMA HARI INI
2 Timotius 4:2 Beritakanlah firman, siap sedialah baik
atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan
pengajaran.
Perayaan ulang tahun Taman Kanak-Kanak Pelangi
sudah lama ditunggu-tunggu. Rena kebagian tugas
untuk membacakan narasi pembuka dalam drama di
hari itu. Ia pun banyak berlatih di rumah. Namun, begitu
ia berdiri di tengah panggung dan di hadapan banyak
pasang mata, hatinya ciut seketika. Semua kalimat yang
sudah dihafalnya beterbangan dari kepalanya. Saat air
mata hampir menetes dari kedua matanya yang
membulat, Rena mendengar suara ayahnya memanggil
dari samping panggung. Lalu ia melihat sang ayah
membuat gerakan-gerakan untuk menyemangatinya.
Senyum perlahan terbit di wajah Rena. Kata-kata pun

mulai kembali kepadanya. Awalnya, Rena sedikit
tergagap, tetapi ia bisa melihat ayahnya yang terus
menyemangatinya dan makin lama ucapannya pun
semakin bersemangat.
Sadar atau tidak, sering kali kita pun bersikap seperti
anak di atas. Kita rindu untuk bisa menjadi saksi Kristus.
Namun, saat kesempatan itu tiba, dorongan tersebut
entah mengapa mengempis. Mungkin kita tidak berdiri
di depan banyak orang dan hanya berhadapan dengan
satu orang, tetapi keengganan menyapu hati kita.
Terlebih lagi kalau orang tersebut memiliki posisi lebih
tinggi atau kita mengenal mereka sebagai orang yang
keras kepala. Akhirnya, kita urung berbicara dan
memilih untuk berdoa saja.
Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin saja kitalah
kesempatan terakhir mereka untuk menerima Kabar
Baik? Jika kita menunggu waktu yang tepat dan orang
yang tepat untuk memberitakan Injil, hal itu tak akan
pernah terjadi. Seperti yang disampaikan Paulus dalam
suratnya kepada Timotius, bersiaplah dalam segala
waktu untuk dipakai Tuhan sebagai alat-Nya untuk
memberitakan Injil. Baik atau tidak waktunya. Siapa pun
orangnya. Janganlah takut, sebab kita tidak
melakukannya seorang diri. Saat kita mau bangkit dalam
kegerakan apostolik akhir zaman ini, Tuhan sendiri yang
akan menyertai kita dan menyediakan pengurapan

apostolik-Nya, sehingga kita mampu menjadi alat
pengabaran Injil yang efektif. (MV.L)
RENUNGAN
Kuatkan hati dan JADILAH SAKSI TUHAN YANG BERANI.
Ingat, TUHAN ADA DI SISI KITA untuk menyatakan kuasa
dan kemuliaan-Nya melalui hidup kita.
APLIKASI
1. Apakah yang selama ini menghalangi Anda untuk
menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekeliling
Anda?
2. Mengapa Anda perlu mengingat bahwa Tuhan ada di
sisi Anda ketika Anda hendak bersaksi?
3. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri agar bisa
menjadi saksi Tuhan yang berani dan efektif?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami
tidak berani untuk maju menjadi saksi-Mu. Ingatkan
kami selalu bahwa Engkau selalu ada di sisi kami dan
oleh pengurapan-Mulah kami akan bersaksi dan
menyelamatkan jiwa-jiwa. Bangkitkan kami, Tuhan,
agar kami bisa melakukan kehendak-Mu dan menjadi
alat pengabaran Injil-Mu yang efektif. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN

Ulangan 7-9
Markus 11:19-33

16 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
SUPPORT DARI SORGA MEMBAWA KEMENANGAN
BACAAN HARI INI
Kisah Para Rasul 26:19-23
RHEMA HARI INI
Kisah Para Rasul 26:22a Tetapi oleh pertolongan Allah
aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi
kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang
besar.
Di tahun 80 s/d 90-an, dunia perbulutangkisan
Indonesia sangat melejit di mata dunia. Nama-nama
atlet bulu tangkis Indonesia berada di papan atas namanama atlet dunia. Tidak jarang mereka bertanding di
ajang international untuk mengharumkan nama
Indonesia. Saat itu, tentu saja negara Indonesia tidak
tinggal diam. Pemerintah memberikan dukungan penuh
kepada mereka. Hal itu sangat wajar dan sudah
seharusnya dilakukan oleh pihak negara Indonesia
karena para atlet itu sudah mengharumkan nama
bangsa di mata dunia, sehingga dunia bisa mengenal
Indonesia lebih lagi.

Hal yang sama juga dialami oleh Paulus. Sejak
pertobatannya sampai menjadi martir bagi Yesus, tidak
terhitung berapa kali ia mengalami bahaya, tantangan,
kesesakan, dan masalah. Beberapa kali ia keluar masuk
penjara, bahkan hampir dibunuh. Namun kalau bukan
kehendak Tuhan, tidak sekali pun Tuhan tidak
meluputkannya dari bahaya. Selalu ada keluputan,
selalu ada pertolongan, bahkan Tuhan selalu
menyediakan orang-orang yang tepat untuk
menolongnya di waktu yang tepat. Support kekuatan,
perlindungan, dan penjagaan dari sorga sangat nyata
baginya. Mengapa hal itu terjadi? Satu alasannya,
PAULUS ADALAH ALAT YANG EFEKTIF BAGI KERAJAAN
ALLAH. Ia tidak hanya berjuang bagi kepentingannya
sendiri, tetapi ia membawa nama Kerajaan Sorga dalam
setiap perjuangan hidupnya.
Support dan pertolongan dari sorga tidak selalu berupa
dihindarkan dari masalah. Perjuangan tetap ada.
Masalah sering kali tetap diizinkan terjadi. Namun,
SELALU, dengan cara-Nya yang ajaib, Tuhan
memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahkan
pertolongan itu pun bisa menjadi kesaksian bagi banyak
orang. Hal-hal inilah yang selalu menyertai Paulus, DAN
KITA SEMUA, jika kta juga mau masuk dalam kegerakan
apostolik akhir zaman. Jangan takut. Jangan lagi fokus
dengan masalah dan tekanan yang ada. Ini saatnya kita
meresponi panggilan Tuhan lebih lagi untuk bangkit dan

mau dipakai Tuhan DALAM SEGALA KEADAAN. Karena
justru bagi mereka yang mau dipakai, akan ada
pengurapan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena
Tuhan melihat hidup kita bisa menjadi alat yang efektif
bagi Kerajaan Sorga. Haleluya!
RENUNGAN
Akan selalu ada PERTOLONGAN TUHAN YANG AJAIB
bagi mereka yang mau bangkit menjadi SAKSI TUHAN.
APLIKASI
1. Menurut Anda, bisakah Tuhan memakai Anda dalam
segala keadaan, baik atau buruk keadaan Anda?
Mengapa demikian?
2. Hal apa yang menghambat Anda dipakai Tuhan ketika
Anda sendiri sedang ada dalam kesesakan?
3. Apa yang terjadi jika Anda bangkit dan mau dipakai
Tuhan menjadi saksi-Nya saat ini? Tuliskan komitmen
anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih Engkau sudah memindahkan kami
dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami
tahu Engkau punya tujuan dan memanggil kami
kepada tujuan yang mulia itu, yaitu menjadi saksi-Mu.
Dan kami percaya, Engkau tidak akan membiarkan
kami berjuang sendiri, tetapi Engkau siap sedia
menolong kami, sehingga kami dimampukan

menghadapi segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 10-12
Markus 12:1-27

17 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
HIKMAT DAN KECERDIKAN ILAHI
BACAAN HARI INI
Daniel 12:1-13
RHEMA HARI INI
Daniel 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan
bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti
bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.
Lahir dari peternak susu sapi di Carolina Utara dalam
kesederhanaan tidak menyurutkan cita-cita seorang
anak lelaki untuk melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun
tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi dan
hanya mengikuti kursus teologi, ia pun akhirnya
menjadi seorang penginjil. Bukan pennginjil biasa,
Tuhan menjadikannya penginjil yang namanya
mendunia hingga kini. Dialah William Franklin Braham
atau yang lebih kita kenal dengan Billy Graham.
Billy Graham menjadi penginjil hingga penghujung
usianya, 99 tahun. Ia pernah mengatakan, “Tujuan
hidup saya adalah membantu orang lain menemukan

hubungan pribadi dengan Allah, yang saya yakini hanya
didapatkan melalui pengenalan akan Kristus.” Tidak
heran jika Billy Graham dijuluki “Penginjil yang tak
kenal lelah” oleh Presiden AS, Ronald Reagan, dan
memanggilnya menjadi salah satu pemimpin spiritual
paling inspirasional di abad ke-20. Keberhasilan Billy
Graham dalam pelayanan pastinya karena Tuhan
memberikan hikmat dan kecerdikan kepadanya.
Sehingga ia bisa berkotbah ke hampir 215 juta orang di
185 negara dan wilayah.
Panggilan apostolik kini diberikan Tuhan kepada setiap
kita, bukan hanya penginjil, full timer, ataupun pelayan
Tuhan saja. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah
dunia di mana pun kita ditempatkan saat ini. Oleh
karenanya, kita harus cerdik tetapi tetap memiliki hati
yang tulus. Ketika kita menerima pengurapan apostolik
dan siap diutus Tuhan, maka hikmat dan kecerdikan
akan dimanifestasikan dengan kuat dalam hidup kita.
Percayalah, mulai hari ini, hikmat marifat dan
kecerdikan ilahi yang disertai dengan ketulusan akan
dilipatgandakan dalam diri kita. Meskipun kita tadinya
tidak bisa, Tuhan akan menjadikan kita menjadi bisa.
Kita akan menerima hikmat bagaimana bisa menjadi
saksi Kristus yang efektif, menjadikan anak-anak sel
kita jadi KKS yang luar biasa, mengembangkan bisnis,
dan mengatur rumah tangga kita. Oleh karena itu,
jangan melewatkan kegerakan apostolik akhir zaman

ini dan terimalah urapan apostolik yang dasyat atas
setiap kita. (LEW)
RENUNGAN
Ketika kita bangkit menjadi saksi Kristus, maka HIKMAT
DAN KECERDIKAN akan dimanifestasikan dengan kuat
dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Bagaimana Anda mengetahui hikmat dan kecerdikan
sudah Tuhan manifestaskan dalam hidup Anda?
2. Mengapa Anda harus bangkit menjadi saksi Kristus?
3. Apa
yang
Anda
lakukan
agar
Tuhan
memanifestasikan hikmat dan kecerdikan dalam
hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mau bangkit menjadi saksi-Mu di
tengah-tengah dunia ini. Perlengkapi dan
mampukanlah kami ya, Tuhan. Kami percaya, hikmat
dan kecerdikan akan Engkau manifestasikan lebih kuat
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 13-15
Markus 12:28-44

18 OKTOBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
BERKAT TERBESAR SEBAGAI DUTA KERAJAAN ALLAH
BACAAN HARI INI
1 Korintus 9:13-27
RHEMA HARI INI
1 Korintus 9:25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil
bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam
segala hal. Mereka berbuat demikian untuk
memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita
untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Dalam perjalanan pulang dari pelayanan sebagai
misionaris di Afrika, sepasang suami istri mendapati
bahwa mereka berada dalam kapal yang sama dengan
Presiden Teddy Roosevelt. Sang presiden sedang dalam
perjalanan pulang dari sebuah expedisi. Ketika kapal
mereka berlabuh di New York, mereka pun menyaksikan
sambutan yang dipenuhi kemeriahan untuk presiden
dan rombongannya. Seorang walikota tampak
menantikan sang presiden dilatari dengan sebuah band
yang memenuhi udara dengan musik yang
bersemangat. Para reporter membanjiri tempat itu
dengan kedipan-kedipan cahaya. Mereka semua

berebutan untuk dapat berbicara dengan sang presiden.
Sementara itu, pasangan misionaris tersebut keluar dari
kapal dalam kesunyian dan menuju penginapan mereka
di sebuah apartemen murah tanpa seorang pun yang
mendampingi.
"Tuhan tidak adil," kata sang misionaris kepada
isterinya. Istrinya pun menyarankannya untuk berdoa
kepada Tuhan tentang hal itu. Sang suami menurutinya
dan beberapa saat kemudian ia kembali dengan
ketenangan yang dalam. Saat sang istri menanyai
perubahan sikapnya itu, sang suami menjawab, "Tuhan
meletakkan tangan-Nya di pundakku dan berkata, ‘Tapi
engkau belum sampai rumah kan?’”
Hidup adalah pilihan. Tuhan pun telah memberi kita
kebebasan untuk memilih. Kita dapat memilih untuk
menjadi besar di dunia ini. Namun, kita juga selalu dapat
memilih untuk menyerahkan kehendak kita ke dalam
kehendak Tuhan bagi kita. Di akhir zaman ini, Tuhan
sedang mengerjakan sebuah kegerakan apostolik untuk
memindahkan lebih banyak jiwa dari kegelapan kepada
terang-Nya yang ajaib. Gerakan kerasulan ini bukan
hanya untuk pendeta, hamba Tuhan, atau pelayan
Tuhan saja, tetapi berlaku bagi setiap anak Tuhan.
Sampaikan Kabar Baik kepada semua orang, bersaksi
tentang perbuatan Tuhan atas kita, tebarkan kasih
Tuhan, jadi terang di tengah dunia yang bertambah

gelap. Bukan untuk upah yang fana, tetapi upah yang
kekal di sorga. Bagaimanapun, untuk itulah kita dipilih
dan diberikan pengurapan apostolik oleh Tuhan.
RENUNGAN
HIDUP KEKAL dan MAHKOTA KEMULIAAN adalah
BERKAT TERBESAR yang akan kita terima sebagai DUTA
KERAJAAN ALLAH.
APLIKASI
1. Apakah yang selama ini Anda kejar dalam hidup
Anda?
2. Sebandingkah berkat yang kita kejar di dunia dengan
yang Tuhan sediakan di sorga? Bagaimanakah hal ini
dapat memotivasi hidup Anda di hadapan Tuhan?
3. Bagaimana Anda bisa mendorong diri Anda untuk
menjadi duta Kerajaan Allah?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah
memilih kami untuk menjadi alat-Mu dalam kegerakan
apostolik di akhir zaman ini. Bukakan mata kami, agar
kami bisa melihat apa yang Engkau lihat. Urapi kami
dengan urapan apostolik, agar kami bisa mengerjakan
apa yang Engkau ingin kami kerjakan. Kami mau
menjadi duta Kerajaan Allah yang memancarkan
terang kasih-Mu pada dunia yang gelap ini. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
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