


19 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

HATI RASUL 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 10:25-28 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri."  
 
Saat baru saja lahir baru, Dania sangat berapi-api. Ia 
merasa bahwa hidupnya sungguh-sungguh sudah 
diubahkan Tuhan. Setiap hari Dania mendengarkan 
khotbah tiga kali sehari karena ia berprinsip bawa 
makanan jasmani dan rohani harus seimbang. Dania 
pun segera mendaftarkan diri bergabung dalam 
kelompok sel dan juga SOM. Tidak hanya itu saja, ia juga 
sangat bersemangat dalam menyaksikan kebaikan 
Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya, dalam kurun waktu 
beberapa bulan saja, Dania berhasil membawa jiwa-jiwa 
datang kepada Yesus.  
 



Tahun demi tahun berlalu, perlahan cinta mula-mula itu 
memudar. Tanpa Dania sadari, ia undur perlahan-lahan. 
Sampai kemudian ia mendengarkan kotbah tentang 
mandat apostolik dan semangatnya tidak berkobar. Roh 
Kudus pun menegurnya. Dania tersentak dan membatin 
dalam hati, "Iya ya, kalau aku yang dulu pasti sudah 
menyambutnya dengan penuh semangat." Sepulangnya 
dari gereja, ia segera mengambil komitmen untuk mulai 
lagi membangun kehidupan rohaninya dan meminta 
urapan Roh Kudus.  
 
Banyak hal dalam hidup ini yang dapat mengalihkan hati 
kita dari Tuhan dan tanpa kita sadari hal itu membuat 
roh kita perlahan memadam. Bila roh yang padam terus-
menerus dibiarkan, kita bisa kehilangan cinta mula-mula 
kepada Tuhan. Saat cinta mula-mula itu pudar, kita pun 
akan kehilangan semangat untuk melayani Tuhan dan 
mencari jiwa. Jangankan melayani, untuk memberi 
makanan rohani kepada diri sendiri saja belum tentu 
kita masih bersemangat melakukannya. Oleh karena itu, 
kita perlu mengusahakan agar cinta mula-mula itu 
bersemi kembali. Salah satunya adalah dengan kembali 
membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. 
Mintalah juga kepada Bapa agar urapan-Nya dicurahkan 
atas kita. Ketika kita sudah memiliki hati yang mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita, maka 
mandat apostolik pun akan dapat kita lakukan dengan 
mudah serta penuh sukacita. Karena saat kasih Bapa 



memenuhi kita, kita pun dapat mengasihi sesama kita 
dengan segenap hati. 
 
RENUNGAN 
HATI RASUL adalah hati yang MENGASIHI TUHAN 
DENGAN SEGENAP HATI. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang mengasihi Bapa 

dengan segenap? Mengapa demikian? 
2. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati 

dapat membantu Anda dalam menjalankan mandat 
apostolik? 

3. Menurut Anda, apakah yang dapat Anda lakukan 
untuk memiliki hati rasul? Renungkan dan 
tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ini kami, kami mau Engkau pakai menjadi alat-

Mu. Kami mau belajar untuk memiliki hati yang 
mengasihi-Mu dengan segenap. Bakar hati kami, ya 

Bapa. Pemuhi kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa 
mengasihi sesama kami lebih lagi, sehingga kami boleh 

memiliki hati yang terbeban untuk menyelamatkan 
jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 



Ulangan 19-21 

Markus 13:21-37 

 

 



20 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

MENCINTAI TUHAN DI LEVEL SEGENAP HATI 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 4:7-21 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:7-8 Saudara-saudaraku yang kekasih, 
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal 
dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari 
Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak 
mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah 
kasih. 
 
Pak Ricky memiliki dua orang anak kembar bernama 
Dini dan Dina. Meskipun  kembar, tetapi mereka 
memiliki sifat yang bertolak belakang. Dini lebih sering 
menentang nasihat-nasihat orangtuanya dan ia jarang 
berada di rumah. Sedangkan Dina cenderung banyak 
menghabiskan waktu di rumah dan ia lebih menyukai 
bercengkerama dengan kedua orangtuanya. Sehingga 
jelas bahwa Dina lebih dekat dengan orangtuanya dan 
ia lebih mencintai kedua orangtuanya dibanding 
kakaknya Dini. Tidaklah heran jika apa pun yang 
diinginkan orangtuanya, Dina bisa langsung 



mengetahui dibandingkan Dini. Bukan hanya 
mengetahui, Dina bahkan tidak banyak berpikir untuk 
memenuhi keinginan orangtuanya, sebab ia ingin 
menyenangkan hati mereka. 
 
Seperti Dina dan Dini, meskipun sama-sama anak 
Tuhan, setiap kita pasti juga mencintai Tuhan. Akan 
tetapi, tidak semua anak Tuhan bisa mencintai Tuhan 
di level segenap hati. Jika kita memiliki hati yang 
sungguh-sungguh mencintai, kita akan 
membuktikannya dengan tindakan. Tanpa paksaan, 
dengan sukarela dan sukacita, kita bahkan bisa 
menempatkan diri sendiri dalam risiko sekalipun. 
Semua itu karena terlebih dari kesenangan kita pribadi, 
kita ingin mendahulukan kesenangan pribadi yang kita 
cintai. Itulah kekuatan cinta. 
 
Sekarang, cobalah periksa apakah kita sudah segenap 
hati cinta Tuhan? Apakah ketika mendengarkan pesan 
yang merupakan isi hati Tuhan yang terdalam, adakah 
hati kita terbakar? Jika ya, itu artinya kita sudah bisa 
mencintai Tuhan dengan segenap hati. Namun jika 
belum, berarti kita belum bisa mencintai Tuhan dengan 
segenap hati, karena kita belum bisa menangkap isi 
hati Tuhan. Jikalau demikian, marilah kita 
meningkatkan level cinta kita kepada Tuhan. Bukan 
hanya melalui ucapan, tetapi mencintai Tuhan dengan 
segenap hati dalam hidup kita. Dalam kegerakan 



apostolik akhir zaman ini, kita harus memiliki hati rasul, 
hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 
sehingga banyak jiwa akan datang kepada Tuhan dan 
diselamatkan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Semua anak Tuhan pasti mencintai Tuhan, tetapi TIDAK 
SEMUA bisa mencintai Tuhan di LEVEL SEGENAP HATI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mencintai Tuhan dengan 

segenap hati? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Mengapa Anda harus mencintai Tuhan sampai level 

segenap hati? 
3. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa cinta Anda 

kepada Tuhan dengan segenap hati? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah 
terlebih dahulu mencintai kami. Kami mau menjadi 

anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dengan segenap 
hati. Biarlah kami bisa menangkap isi hati-Mu yang 

terdalam dan bergerak untuk menyenangkan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 22-24 
Markus 14:1-26 



21 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

KUNCI UNTUK MENANGKAP ISI HATI PANGLIMA 
BESAR KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 15:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:7-8 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan 
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja 
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 
Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika 
kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu 
adalah murid-murid-Ku." 
 
Ada seorang anak muda yang baru saja kehilangan 
pekerjaannya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. 
Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari seorang 
pendeta. Ketika diajak berdoa oleh pendeta tersebut, si 
pemuda ini berteriak-teriak tentang problem hidupnya. 
Sambil berteriak, ia berdoa "Tuhan tolong saya. Apa 
yang harus saya lakukan?!" Melihat kelakuan anak 
muda tersebut, sang pendeta pergi ke ruang lain dan 
duduk di sana. Lalu ia berbicara sesuatu dan menanti 
jawaban si pemuda. Tentu saja si pemuda itu sulit 



mendengarkan dengan jelas, sehingga ia menyusul ke 
ruang tersebut. "Apa yang Anda katakan?" tanya si 
pemuda penasaran. Pendeta tersebut mengulangi 
kata-katanya dengan suara bergumam. Namun si 
pemuda belum menangkap bisikan si pendeta. Ia pun 
duduk di bangku sebelah sang pendeta. Pemuda itu 
lagi-lagi bertanya, "Maaf, saya tadi belum bisa 
mendengarnya." Dengan lembut, sang pendeta 
memegang pundak si pemuda, "Nak, yang perlu kita 
lakukan hanya lebih dekat menghampiri Tuhan, agar 
dapat mendengar Dia dengan lebih jelas lagi." Si 
pemuda itu tertegun dan akhirnya ia mengerti.  
 
Sering kali kita pun terlalu sibuk dengan keluhan, 
kebutuhan, serta keinginan hati kita sendiri, sehingga 
kita lupa untuk mendekat dan mendengar isi hati 
Tuhan. Itulah sebabnya, banyak orang mengaku 
mengasihi Tuhan, tetapi tidak semua dapat mengerti 
dan dapat menangkap isi hati Tuhan.  
 
Ketika seseorang senantiasa mendekat kepada Tuhan, 
level cintanya kepada Tuhan pun pasti akan semakin 
meningkat. Ibarat seorang pahlawan yang senantiasa 
mendekat kepada panglima besarnya, sehingga ia 
semakin mengasihinya dan bisa menangkap isi hati 
sang panglima besar tersebut. Kalau kita rindu untuk 
masuk dalam kegerakan apotolik akhir zaman yang 
Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah gereja-Nya, 



tidak bisa tidak, kita harus menjadi pahlawan Tuhan 
yang bisa menangkap impartasi isi hati Tuhan, sehingga 
kita pun bisa memiliki hati rasul yang senantiasa 
mengasihi jiwa-jiwa. 
 
RENUNGAN 
Jadilah PAHLAWAN yang dekat dengan PANGLIMA 
BESAR kita dan senantiasa bisa MENANGKAP ISI HATI-
NYA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda senantiasa mendekat kepada 

Tuhan? Apakah yang menghalangi Anda mendekat 
kepada Tuhan? 

2. Mengapa Anda perlu mendekat kepada Tuhan? 
3. Apa yang menjadi komitmen Anda setelah membaca 

renungan pada hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah memilih 
kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan-Mu di 

kegerakan akhir zaman ini. Bawalah kami mendekat 
dan semakin dekat lagi dengan-Mu, sehingga kami 

tidak hanya menjadi pahlawan yang biasa-biasa saja, 
tetapi bisa menjadi pahlawan yang dekat dengan-Mu, 

Panglima Besar kami, sehingga kami boleh menjadi 
perwira kepercayaan-Mu dan bergerak untuk 



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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 25-27 
Markus 14:27-53 



22 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

JIWA YANG TERBAKAR OLEH MANDAT APOSTOLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 1:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 1:9 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, 
kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami 
meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan 
pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak 
Tuhan dengan sempurna, 
 
Sebelum ini, Desy tak begitu memahami, mengapa 
gereja dan KKS-nya selalu mengingatkan pentingnya 
punya waktu untuk berdoa. Meskipun demikian, Desy 
mentaatinya dan mengambil waktu khusus untuk 
bersaat teduh setiap pagi. Tanpa ia sadari, banyak 
perubahan terjadi dalam hidupnya. Ia jadi tidak mudah 
tergoda untuk jatuh ke dalam dosa dan selalu ingin 
bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan 
dalam hidupnya. Yang lebih mengherankan bagi dirinya 
sendiri, ia jadi memiliki kerinduan untuk memenangkan 
jiwa bagi Tuhan. 
 



Apa yang belum Desy sadari adalah, bahwa doa 
membawa kita semakin dekat dan intim kepada Tuhan. 
Semakin banyak kita berdoa, Tuhan pun semakin 
banyak berbicara dengan kita. Saat kita masuk semakin 
dalam, kita akan merasakan cinta kasih Tuhan yang 
begitu besar kepada kita. Sehingga kita tidak akan 
mampu untuk berbuat sesuatu yang mendukakan hati 
Tuhan. Kita dibawa semakin mengerti dan memahami isi 
hati serta kerinduan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang 
terhilang.  
 
Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, 
semakin kita mengenal Tuhan maka tidak bisa tidak, kita 
akan jatuh hati pada-Nya. Cinta kita akan makin 
bertambah ketika kita terus menempel erat kepada 
Tuhan. Bukan hanya cinta di permukaan, tetapi cinta 
dengan segenap hati kita. Saat itulah, hati dan jiwa kita 
akan terbakar ketika kita mendengar keinginan hati 
Tuhan. Dengan semangat baru yang menyala-nyala, kita 
akan meresponi panggilan-Nya untuk bangkit dan 
menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Oleh sebab 
itu, jangan berhenti berdoa, sampai kita memperoleh 
hati rasul dan jiwa kita terbakar oleh mandat apostolik 
yang Tuhan berikan. Gembala sidang kita dan segenap 
jajarannya pun selalu mendoakan kita agar kita bisa 
menangkap rhema dan kehendak Tuhan atas kegerakan 
apostolik akhir zaman ini, menjadi tudung rohani dan 



kekuatan bagi kita untuk menjadi penuai-penuai jiwa 
yang militan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. (PF) 
 
RENUNGAN 
Jangan berhenti berdoa sampai JIWA KITA TERBAKAR 
oleh MANDAT APOSTOLIK yang Tuhan berikan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah berdoa menjadi bagian yang penting dalam 

hidup Anda? 
2. Apa yang Anda rasakan ketika Anda bertekun dalam 

doa setiap harinya? 
3. Sudahkah Anda merasa jiwa Anda terbakar oleh 

mandat apostolik yang  Tuhan berikan? Langkah awal 
apa yang akan Anda ambil? 

 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu kepada setiap 
kami. Dan kami pun mengasihi-Mu dengan segenap 

hati kami. Kami ingin membalas dan meresponi dengan 
masuk dalam kegerakan yang telah Engkau berikan 

pada kami. Beri kami hati seperti hati-Mu, yang begitu 
mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan beri kami 

kekuatan untuk membawa mereka kembali kepada-
Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 28-29 

Markus 14:54-72 
 

 

 



23 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

CIRI-CIRI ORANG YANG MENERIMA PENGURAPAN 
APOSTOLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 1:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 
 
Tidak ada orang yang tidak ingin hidup damai dan 
rukun dengan orang lain. Namun kenyataannya, konflik 
selalu hadir di antara manusia. Bahkan sedikit 
kesalahpahaman bisa mengakhiri hubungan yang 
paling akrab sekalipun. Seperti yang terjadi kepada 
kedua sahabat yang memiliki ladang berselebahan. 
Suatu hari, salah seorang dari mereka sedang bersusah 
hati memikirkan apa yang dilakukan yang lainnya. Lalu 
datanglah seorang tukang kayu mengetok pintu 
rumahnya dan mencari pekerjaan. Pria itu pun berkata, 
“Tepat sekali waktumu. Kau lihat ladang di seberang 
sungai itu? Itu ladang sahabatku. Minggu lalu ia 



mengeruk parit sehingga kini ada sungai yang 
memisahkan tanah kami. Aku ingin kau membuat 
pagar setinggi sepuluh meter."  
 
Keesokan pagi, si pemilik rumah berangkat ke kota dan 
saat ia pulang sore harinya, ia sangat kaget menjumpai 
hasil kerja tukang kayu itu. Bukannya pagar yang 
menjulang tinggi, tetapi justru jembatan kayu yang 
indah dan kokoh terlihat menghubungkan ladangnya 
dengan ladang sahabatnya. Tidak berapa lama, terlihat 
sahabatnya yang berdiri di seberang jembatan berjalan 
menghampirinya. Sahabatnya itu pun berkata, 
"Sahabatku, sungguh baik hati kau membangun 
jembatan ini. Padahal aku justru sering menyakiti 
hatimu. Maafkan aku." Kemudian mereka saling 
berpelukan. 
 
Saat kita hidup di dunia ini, manusia memang sering 
menyakiti dan mengecewakan kita. Namun, Tuhan 
tidak ingin kita membangun pagar penghalang yang 
mungkin bisa melindungi kita dari sakit hati. Tuhan 
justru ingin kita membangun jembatan kasih yang 
menghubungkan kita dengan sesama kita. Agar melalui 
hidup kita, orang banyak bisa mengenal kasih Tuhan 
dan mendengar Injil. Sebab untuk itulah kita dipanggil, 
untuk menjadi saksi Kristus dan memperluas Kerajaan 
Allah. Terlebih lagi sekarang, saat roda kegerakan 
apostolik akhir zaman sedang mulai Tuhan gulirkan.  



Ketika kita membangkitkan hati rasul yang mengasihi 
sesama tanpa syarat, Tuhan pun akan mengurapi kita 
dengan urapan apostolik dan mengubahkan segala 
kesakitan kita menjadi kesaksian.  
 
RENUNGAN 
Salah satu TANDA orang menerima PENGURAPAN 
APOSTOLIK adalah MENGASIHI SESAMA dan mau 
menjadi SAKSI TUHAN BAGI JIWA-JIWA. 
 
APLIKASI 

1. Adakah pagar-pagar penghalang yang Anda 
bangun terhadap orang-orang tertentu di hidup 
Anda? Mengapa Anda membangunnya?  

2. Mengapa Tuhan ingin Anda mengasihi sesama 
tanpa syarat? 

3. Bagaimana Anda bisa mengasihi sesama dan 
menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekeliling 
Anda, bahkan orang yang menyakiti Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
tidak bisa mengasihi orang lain dengan segenap hati 

kami. Sehingga kami pun tak bisa menjadi terang bagi 
mereka. Kami mau bangkit menjadi saksi-Mu bagi 

siapa pun yang Engkau tempatkan dalam hidup kami. 
Pulihkan hati kami dan urapi kami dengan hati rasul, 
sehingga kami bisa turut memperluas Kerajaan-Mu 



dan mempermuliakan-Mu lebih lagi. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 30-31 

Markus 15:1-25 

 

 

 



24 OKTOBER 2020 

 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

HARGA SATU JIWA DI MATA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 15:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 15:4 "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 
seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di 
antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh 
sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang 
sesat itu sampai ia menemukannya? 
 
“Yah… nggak apa-apa deh, aku bisa buat lagi yang baru,” 
batin Lena saat menyadari gelang buatan tangannya 
hilang. Ia baru saja sampai di halte bus dan malas untuk 
kembali ke mal. Toh gelang itu memang banyak 
kekurangannya. Namun, tiba-tiba ia teringat pada 
kegembiraannya ketika merancang dan menyelesaikan 
gelang itu. Ia pun menelusuri jalan dan toko-toko yang 
ia datangi di mal. Semakin lama ia berusaha mencari, 
dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak lagi berpikir 
untuk membuat gelang yang lebih baik. Gelang itu harus 
ditemukan. Akhirnya, ia sampai di toko terakhir tempat 



terakhir kali ia melihat gelang itu masih melingkari 
pergelangan tangannya. Ketika Lena berhasil 
menemukannya, ikatan di hatinya terlepas. Ia bahkan 
bisa merasakan air matanya hampir menetes.  
 
Bila benda yang tak sempurna saja bisa terasa begitu 
berharga bagi manusia yang menciptakannya, terlebih 
lagi manusia di mata pencipta-Nya. Tuhan bukanlah 
manusia yang bisa membuat kesalahan dan baru 
menyadari kekurangan dari ciptaan tersebut setelah 
selesai dibuat. Jauh sebelum kita hadir di dunia, saat 
Tuhan masih menenun kita di dalam kandungan ibu kita, 
Dia bukan hanya sudah melihat kekurangan dan 
kelemahan kita, tetapi juga setiap keburukan kita. 
Namun, Tuhan tetap menyelesaikan penciptaan-Nya 
atas kita. Sebesar itulah kasih-Nya atas setiap kita. 
 
Itulah sebabnya, Tuhan rela meninggalkan 99 domba-
Nya di dalam kandang untuk mencari satu yang hilang. 
Itu juga sebabnya mengapa seisi sorga bersorak-sorai 
ketika satu orang berdosa bertobat. Karena para 
malaikat di dekat Allah mengetahui kegembiraan besar 
di hati Bapa ketika satu yang hilang itu ditemukan. 
Marilah kita juga menangkap isi hati Tuhan dan bergiat 
untuk menyenangkan hati-Nya. Bagaimanapun, hanya 
mereka yang bisa mengembangkan hati rasul dalam diri 
mereka yang bisa dipakai Tuhan dan masuk dalam 
kegerakan apostolik di akhir zaman ini. (MV.L) 



 
RENUNGAN 
Satu jiwa SANGAT BERHARGA di hadapan Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda dan juga orang-orang lainnya begitu 

berharga di mata Tuhan, tidak peduli seberapa lemah 
dan sebanyak apa kesalahan kita?  

2. Mengapa Anda perlu menyadari betapa berharganya 
satu jiwa di hadapan Tuhan? 

3. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda menyadari 
betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan? 

 

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

menyadari betapa berharganya kami di mata-Mu. 
Bantu kami untuk menyadari betapa berharganya jiwa-
jiwa yang terhilang di hadapan-Mu. Urapi kami dengan 

hati rasul, hati yang bisa menangkap kerinduan hati-
Mu yang terdalam, agar kami bisa memakai hidup 

kami untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu dan 
membuat hati-Mu bergembira. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 32-34 

Markus 15:26-47 



25 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

BANGKIT DAN MASUK DALAM KEGERAKAN 
APOSTOLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 20:19-23 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 20:21 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai 
sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 
 
Ada seorang anak muda yang bercerita kepada Ketua 
Kelompok Selnya tentang kemarahan dan 
kejenuhannya dalam menghadapi kedua orangtuanya. 
Anak ini selalu merasa berada di keluarga yang salah. 
Keluarga yang belum sungguh-sungguh cinta Tuhan, 
ayah yang keras hati, dan ibu yang lemah. Lalu sang KKS 
bertanya, “Tahukah kamu bahwa Tuhan punya tujuan 
dengan menempatkan kamu di keluarga itu?” KKS-nya 
menambahkan bahwa Tuhan tidak pernah salah 
menempatkan setiap anak-anak-Nya di keluarga mana 
dan seperti apa, termasuk dirinya. Tuhan pasti punya 
rencana. Terlebih lagi karena di keluarga itu, hanya ialah 
yang sudah lebih mengenal Yesus dan mengerti 



kebenaran. KKS-nya pun mendorongnya untuk menjadi 
terang di tengah-tengah keluarganya yang belum 
mengenal kasih Tuhan, dengan jalan menjadi anak yang 
taat, tidak memberontak, mendoakan, bahkan menabur 
kebaikan  
 
Sama seperti anak muda itu, setiap kita pun demikian. 
Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Rencana 
Tuhan yang terbesar adalah supaya kita bisa menjadi 
alat-Nya untuk membawa terang bagi sekeliling kita. 
Tantangan tentu banyak. Jelas butuh perjuangan. 
Bahkan tidak jarang kita harus berkorban, merendahkan 
hati, mengalah, dan menabur kasih, supaya orang-orang 
di sekeliling kita bisa melihat terang yang ada dalam diri 
kita. Janganlah lupa bahwa musuh kita bukanlah darah 
dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara (Ef. 6:12) yang 
jelas-jelas akan menghalangi kita untuk dipakai Tuhan 
untuk membawa terang.  
 
Karena itu, bersemangatlah dan kuatkan hati. Tuhan 
yang mengutus, pasti Dia sudah memperlengkapi dan 
mengurapi kita. Ingatlah bahwa roh yang ada pada diri 
kita JAUH LEBIH BESAR dari roh yang ada di dunia. Bawa 
diri semakin mendekat dengan Tuhan, cari wajah-Nya 
selalu, supaya kita bisa memiliki hati rasul yang bergerak 
menyelamatkan jiwa demi menyukakan hati Tuhan. 
Inilah saatnya kita bangkit dan masuk dalam kegerakan 



apostolik akhir zaman, di mana pun Tuhan 
menempatkan kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Ini adalah waktu untuk BANGKIT dalam semangat ‘Love 
God, Love People, With Passion’ dan MASUK dalam 
KEGERAKAN APOSTOLIK. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda memiliki daftar nama-nama 
keluarga/saudara/teman dekat yang ingin Anda 
jangkau? 

2. Tantangan apa yang paling berat Anda rasakan saat 
ingin menjangkau mereka? 

3. Menurut Anda, apa yang menjadi bagian Anda dan 
apa bagian Tuhan dalam ‘misi penyelamatan’ ini? 
Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kepercayaan yang 
sudah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi 

bagian dalam misi penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang 
masih ada dalam kegelapan. Berikan kami kekuatan, 
ya Tuhan, supaya kami mampu mengerjakan bagian 
kami dan kami akan semakin melihat kemuliaan-Mu 
dinyatakan di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 1-3 

Markus 16 


