


26 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

KETERBATASAN BUKAN HALANGAN UNTUK 
MEMENANGKAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 4:18-22 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 4:19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, 
ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 
manusia." 
 
Johny berusia 20-an tahun dan menderita down 
syndrome. Ia bekerja di sebuah toko retail besar yang 
sedang lesu penjualan. Suatu kali, ia mendengar 
ceramah motivasi yang mengatakan, “Pikirkanlah 
sesuatu yang bisa kalian berikan kepada pelanggan 
supaya mereka terdorong untuk membeli lagi.” Entah 
bagaimana, Johny terdorong untuk melakukan sesuatu. 
Tapi apa? Ia punya banyak keterbatasan. Tidak banyak 
yang bisa dilakukannya. Hingga suatu hari, ia 
menemukan ide untuk membuat kartu ‘Thought for the 
Day’, yang berisi kalimat motivasi sederhana. 
 



Johny pun meminta bantuan ayahnya untuk membuat 
kartu-kartu kecil itu. Kemudian, setiap ia selesai 
mengemas barang, ia menyisipkan satu ‘Thought for the 
Day’ ke dalam kantong belanjaan pembeli yang 
membayar di meja kasir tempatnya bertugas. Sebulan 
kemudian, antrean pelanggan di kasir Johny bertugas 
panjangnya hampir tiga kali lipat dari meja kasir lainnya. 
Saat pembeli dipersilakan menuju meja kasir lainnya, 
mereka justru menolak karena ingin mendapatkan 
‘Thought for the Day’ dari Johny. Yang membuat sang 
manajer lebih tersentuh adalah banyak pelanggan yang 
mengaku biasanya datang seminggu sekali, kini mampir 
beberapa kali dalam seminggu. Belum lagi mereka 
merekomendasikan kepada teman-teman lainnya untuk 
berbelanja di sana. Gerai retail itu pun jadi ramai, 
karena tindakan Johny yang memiliki down syndrome. 
 
Itu adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang yang 
memiliki keterbatasan pun bisa menjadi berkat bagi 
banyak orang. Hal ini menunjukkan, tidak peduli 
sebanyak apa pun kekurangan dan keterbatasan yang 
kita miliki, Tuhan sanggup mem-backup kita dengan 
sempurna. Asal kita sungguh-sungguh mau ikut 
bergerak dalam kegerakan apostolik akhir zaman dari 
Tuhan. Jala kita tidak lagi hanya akan dipergunakan 
untuk menangkap ikan bagi diri kita sendiri, tetapi akan 
DIUBAH MENJADI JALA UNTUK MEMENANGKAN JIWA-
JIWA. Dan kita akan lihat bagaimana Yesaya 60:22 



digenapi dalam hidup kita: yang paling kecil akan 
memenangkan seribu, yang lemah akan menjadi bangsa 
yang kuat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau kita menjadi PENJALA JIWA. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, dapatkah Anda menjadi penjala 
manusia melalui pekerjaan, hubungan relasi yang 
Anda miliki, ataupun sosial media Anda? 

2. Halangan apa yang Anda miliki untuk melakukan 
itu? 

3. Bagaimana Anda akan mengatasi halangan-
halangan yang Anda miliki dan mulai menjadi 
penjala manusia? Mintalah hikmat dari Tuhan dan 
tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami tahu Engkau telah memanggil dan 
memilih kami untuk masuk dalam kegerakan-Mu 
menjadi penjala manusia. Mampukan kami dan 

berikan kami kekuatan, ya Tuhan, supaya kami bisa 
menjadikan semua aspek hidup kami sebagai sarana 

untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu, menjadi 
penjala manusia bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 4-6 

Lukas 1:1-20 
 

 



27 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

PARAMETER SUKSES SEBAGAI PENJALA JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 12:25-33 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 12:33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, 
maka baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu 
katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. 
Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 
 
Rinjani sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. 
Orangtuanya tidak berpisah, tetapi tiada hari tanpa 
pertengkaran di antara mereka. Belum lagi tekanan di 
tempat kerja dan hubungan yang sedang tidak baik 
dengan pacarnya. Suatu malam, Rinjani mencoba bunuh 
diri lagi dengan menabrakkan diri pada kendaraan yang 
sedang melaju. Namun entah mengapa, seperti ada 
yang menuntunnya menuju ke rumah Feni. Ia pun 
mengadu kepada temannya itu. Dengan penuh kasih, 
Feni memeluk Rinjani dan menyuruhnya untuk 
menginap. Sebelum tidur, Feni bersaat teduh dan 
Rinjani diam-diam ikut mendengarkan lagu-lagu yang 



dipujikan temannya dan ia merasakan ada sebuah 
kehangatan yang mengalir dalam hatinya. 
 
Keesokan harinya, Feni hendak beribadah ke gereja dan 
mengajak Rinjani. Itu pertama kalinya Rinjani 
menginjakkan kaki di gereja. Sepanjang ibadah, air 
matanya terus menetes. Jamahan Roh Kudus begitu 
nyata dirasakan Rinjani. Sejak saat itu, hidupnya 
berubah. Rinjani menjadi percaya dan mengalami 
pertumbuhan rohani yang sangat pesat. Rinjani pun 
tidak lagi depresi dan membenci orangtuanya. Justru 
sebaliknya ia mulai mendoakan serta menabur kasih 
kepada keluarganya. Sampai pada suatu titik, Tuhan 
menjamah kedua orangtuanya dan kini seluruh 
keluarganya telah diselamatkan. 
 
Dalam menjalankan misi apostolik dan menjadi penjala 
jiwa di kegerakan apostolik akhir zaman ini, kita tidak 
bisa terpaku hanya pada kuantitas saja seperti berapa 
orang yang telah berhasil kita injili. Saat kita memiliki 
hati yang tulus untuk menyelamatkan jiwa dan mau 
melakukan sepenuh hati apa yang bisa kita lakukan, 
maka Tuhan sendirilah yang akan berkarya dan 
menjamah orang itu. Percayalah bahwa setiap firman-
Nya yang kita taburkan kepada orang lain tidak akan 
pernah kembali dengan sia-sia. Selama kita terus 
menabur, percayalah bahwa Tuhan akan memberi 
pertumbuhan pada benih taburan firman Allah itu 



dalam hati setiap jiwa yang kita perjuangkan,  yang 
suatu saat juga dapat berbuah lebat. 
 
RENUNGAN 
Parameter sukses kita sebagai PENJALA JIWA 
ditentukan oleh BUAH JIWA-JIWA yang kita hasilkan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melangkah untuk menyelamatkan 

jiwa? Mengapa demikian? 
2. Apakah yang sekiranya dapat Anda lakukan dalam 

menjangkau jiwa? 
3. Menurut Anda, halangan apakah yang selama ini 

membatasi Anda dan bagaimana Anda 
mengatasinya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, Engkau tahu bahwa kami mau untuk Engkau 

pakai menjadi alat-Mu untuk menaburkan benih 
firman-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal-

Mu. Dan kami percaya ketika kami sudah melakukan 
bagian kami dengan sepenuh hati, maka Engkau 

sendiri yang akan turun tangan memberikan 
pertumbuhan bagi setiap mereka. Sehingga mereka 

tidak hanya bisa bertumbuh namun juga dapat 
berbuah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 7-9 

Lukas 1:21-38 



28 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

TUHAN MENETAPKAN KITA UNTUK MENGHASILKAN 
BUAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 15:9-19 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi 
Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan 
kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 
buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta 
kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 
kepadamu 
 
Pohon mangga akan dikatakan tumbuh baik apabila 
menghasilkan buah. Tak peduli sebesar dan serimbun 
apa pun pohonnya, kalau yang namanya pohon 
mangga tidak menghasilkan buah, pohon itu belum 
bisa dikatakan berhasil ditanam. Apa yang bisa 
menyebabkan pohon tidak berbuah? Ada banyak 
kemungkinan. Tanah yang kurang subur, kurang pupuk, 
kurang air, atau mungkin pula karena terlalu basah 
sehingga akarnya busuk. Berbagai jenis hama juga bisa 



membuat pohon menjadi tidak subur dan pada 
akhirnya mati kalau tidak segera ditangani. 
 
Jika pohon mangga tugasnya untuk menghasilkan buah 
mangga yang manis. Lalu, bagaimana dengan kita? Ada 
banyak dari kita yang belum menyadari apa yang 
menjadi tujuan hidup kita. Kita hanya menjalani 
sekenanya saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti. 
Dalam bekerja, kita hanya sibuk berhitung untung rugi 
tanpa mau mengerti terlebih dahulu apa sebenarnya 
panggilan atau tugas kita dalam hidup. Tidak jarang 
pula dosa-dosa terus menyerang seperti hama yang 
menyerang berbagai bagian pohon. Sering kali kita 
tidak menyadari bahwa kita sedang diserang dosa yang 
akibatnya bisa mematikan. Sama seperti pohon yang 
bermasalah, kita pun lama-lama akan kering, tidak lagi 
menghasilkan buah lalu binasa sia-sia.  
 
Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah 
pohon, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa hidup kita 
pun perlu menghasilkan buah. Bahkan rhema hari ini 
pun dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan 
menetapkan kita untuk menghasilkan buah yang tetap. 
Dalam hal ini, buah yang diharapkan adalah jiwa-jiwa. 
Menghasilkan buah jiwa-jiwa ini bukan hanya sebuah 
pilihan atau jika kita suka saja, tetapi menghasilkan 
buah jiwa-jiwa adalah sebuah ketetapan. Oleh karena 
itu, bangkitlah dan tangkap rhema kegerakan apostolik 



akhir zaman dan jadilah penjala jiwa, maka kita akan 
melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup 
kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan BUAH 
YANG TETAP.  
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, untuk tujuan apakah Tuhan 
menetapkan agar kita menghasilkan buah? 

2. Sudahkah hidup Anda selama ini menghasilkan 
buah? Mengapa demikian? 

3. Komitmen apa yang Anda ambil untuk 
mengaplikasikan renungan hari ini dalam hidup 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk 
kesempatan yang Kau berikan bagi kami agar hidup 
kami dapat berguna bagi Kerajaan-Mu. Kami rindu 

hidup kami dapat menghasilkan buah jiwa-jiwa, 
sehingga Kerajaan-Mu semakin luas dan nama-Mu 
semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 10-12 

Lukas 1:39-56 



29 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

SELAMATKAN JIWA BERAPA PUN HARGANYA 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 2:5-21 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 2:17 Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada 
korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku 
bersukacita dengan kamu sekalian. 
 
Hari-hari ini ketika manusia semakin memikirkan 
kepentingan dan urusannya masing-masing, 
menyelamatkan jiwa mungkin menimbulkan tanggapan 
yang sinis dan skeptis. Menyelamatkan kehidupan kita 
dan keluarga kita sendiri saja sudah setengah mati, 
kenapa pula kita harus memikirkan keselamatan orang 
lain? Ya, hari-hari ini kecenderungan manusia untuk 
mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan 
Kristus Yesus, adalah sebuah kenyataan yang harus kita 
hadapi (ay.21).  
 
Namun, sebagai orang percaya yang telah menerima 
keselamatan dari Tuhan dan telah bersungguh hati 
kepada-Nya, kita mempunyai suatu benih kobaran api di 



hati kita masing-masing. Sadar atau tidak sadar, hati kita 
akan tergerak ketika mendengar cerita atau melihat 
kehidupan mereka yang belum mengenal Tuhan. Ada 
dorongan dalam hati kita untuk mengabarkan Injil 
sukacita, untuk bersaksi bagaimana hebatnya karya 
Tuhan dalam hidup kita dan untuk menunjukkan bahwa 
terang pengharapan itu ada. Kita ingin sekali 
menunjukkan dan membawa mereka ke sana. Tinggal 
bagaimana kita akan menindaklanjuti dorongan 
tersebut, mau kita kobarkan api penginjilan, atau malah 
kita padamkan karena kita tidak berani atau bingung 
bagaimana caranya.  
 
Sebenarnya, kita hanya perlu memiliki hati yang penuh 
belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan 
demikian, kita akan rela berusaha, rela membayar 
berapa pun harganya untuk menyelamatkan mereka. 
Bukan hanya dengan harta. Rasul Paulus bahkan 
berkata, sekalipun darahnya dicurahkan, ia akan tetap 
bersukacita oleh karena jiwa yang diselamatkan. Kita 
mungkin perlu berkorban perasaan, korban waktu, 
mengorbankan kenyamanan, dan waktu makan atau 
istirahat kita, untuk satu jiwa menerima keselamatan 
dari Tuhan. Namun ingatlah bahwa tidak ada satu pun 
perkerjaan yang sia-sia dalam Tuhan. Satu jiwa yang kita 
selamatkan, akan membuat segala susah payah yang 
kita alami, hilang sirna berganti sukacita yang luar biasa. 
Hal itu memberi bahan bakar istimewa untuk api 



apostolik dalam jiwa kita, sehingga makin berkobar dan 
menyala-nyala untuk menjadi penjala jiwa yang 
produktif bagi Kerajaan Sorga. (PF) 
 
RENUNGAN 
Bangkitlah SELAMATKAN JIWA berapa pun harganya.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda memandang keselamatan yang 

telah Anda terima?  
2. Dorongan apa yang Anda rasakan terhadap jiwa-jiwa 

yang terhilang?  
3. Coba pikirkan, apa yang dapat Anda lakukan untuk 

menjangkau mereka dan melangkahlah dengan 
bersegera?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya mengucap 
syukur atas anugerah keselamatan yang telah Kau 

berikan pada kami. Kami rindu keluarga, teman-teman, 
dan kenalan kami juga mengenal Engkau secara 

pribadi serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. Urapi kami Tuhan, pakailah kami untuk 

menjadi penjala jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 13-15 

Lukas 1: 57-80 



30 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

 MENJALA JIWA SEBAGAI PANGGILAN HIDUP DAN 
PASSION 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 9:1-27 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 9:23 Segala sesuatu ini aku lakukan karena 
Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. 
 
Nugroho adalah seorang pekerja sosial. Mendengarkan 
keluh kesah orang kurang mampu, membantu 
mencarikan jalan keluar, membantu anak-anak 
keluarga miskin agar tidak putus sekolah adalah 
pekerjaan sehari-harinya. Bahkan terkadang pekerjaan 
Nugroho tidak mengenal waktu. Malam hari ketika 
tiba-tiba ada permasalahan, ia harus segera 
menyelesaikannya. Nugroho selalu berusaha 
melakukan pekerjaannya sebagai bentuk pelayanannya 
untuk Tuhan. Meskipun tidak semua teman-temannya 
melakukan seperti yang dilakukannya, ia tidak patah 
semangat. 
 



Nugroho tidak pernah mengeluh ataupun melakukan 
pekerjaannya dengan setengah-setengah. Ia merasa 
melalui pekerjaan inilah ia bisa menyaksikan kebaikan 
Tuhan kepada orang-orang kurang mampu yang 
didampinginya. Meskipun ia tidak bisa menyebutkan 
terang-terangan, tetapi Nugroho banyak memberikan 
nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan ketika ia 
mengisi materi dalam pertemuan-pertemuan 
kelompok. Nugroho menjadikan pekerjaannya ini 
menjadi renjana dan panggilan hidupnya. Ia percaya 
Tuhan menempatkannya di situ untuk membantu 
orang-orang yang terkadang sedikit tersisihkan karena 
status ekonomi mereka. 
 
Ketika kita menjadikan pekerjaan atau hobi kita 
sebagai kesenangan atau passion, kita akan 
melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan terkadang 
hal-hal lain bisa kita kesampingkan. Namun, hari ini 
Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki kesenangan 
yang berbeda dengan orang kebanyakan. Tuhan 
menginginkan setiap kita menjadikan tugas menjala 
jiwa sebagai panggilan hidup dan kesenangan kita. Di 
mana pun kita ditempatkan dalam pekerjaan, sekolah, 
dan keluarga, Tuhan ingin kita bisa menjala jiwa-jiwa 
yang belum mengenal kasih Tuhan. Itulah kerinduan 
terbesar Tuhan. Oleh karena itu, mintalah kemampuan 
dan hikmat Tuhan agar kita beroleh keberanian untuk 
menjadi seorang penjala jiwa. Sehingga orang-orang di 



sekitar kita yang belum mengenal Tuhan bisa kita 
jangkau dan mereka menjadi percaya Tuhan. Berapa 
pun harga yang harus kita bayar, kita harus 
menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kegerakan 
apostolik akhir zaman akan semakin nyata ketika 
banyak penjala jiwa yang menyelamatkan jiwa-jiwa 
terhilang. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Jadikanlah tugas MENJALA JIWA sebagai PANGGILAN 
HIDUP DAN PASSION kita.  
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah menjadikan tugas menjala 
jiwa sebagai panggilan hidup dan passion Anda? 
Jika sudah atau belum, mengapa  

2. Mengapa Anda harus menjadikan menjala jiwa 
sebaia panggilan hidup dan passion Anda? 

3. Apa saja yang akan Anda lakukan agar Anda bisa 
menjala banyak jiwa?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau menjadikan penjala jiwa 
sebagai panggilan hidup dan passion kami. 

Mampukanlah kami untuk menyelamatkan banyak 
jiwa agar datang kepada-Mu. Kami percaya kekuatan 
dan kemampuan akan Engkau berikan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 16-18 
Lukas 2:1-24 

 
 
 



31 OKTOBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJADIKAN SELAMATKAN JIWA SEBAGAI 
KEGIATAN POKOK 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:31-34 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:34 Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku 
ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan 
menyelesaikan pekerjaan-Nya. 
 
Angel of the Gap. Malaikat dari Gap, itulah julukan 
veteran Perang Dunia II, Don Ritchie. Gap sendiri adalah 
nama tebing di Australia yang terkenal sebagai tampat 
bunuh diri. Kendati demikian, Don sengaja tinggal di 
seberang jalan dari tebing tersebut. Setiap hari, ia akan 
bangun pagi dan melihat tebing Gap dari jendela untuk 
memastikan apakah ada orang yang akan melompat 
dari sana. Kalau ada, ia akan menghampiri dan 
tersenyum sembari bertanya, "Apakah ada sesuatu yang 
bisa aku lakukan untuk membantu anda?" Sepertinya 
hanya kalimat sederhana, tetapi trik itu selalu berhasil. 
Don akan mengajak orang itu berbincang dan 
menawarkan untuk singgah di rumahnya sambil minum 



teh atau sarapan. Alhasil, selama hampir 50 tahun, ia 
berhasil menyelamatkan 160 orang dari tebing Gap. 
 
Dalam Alkitab, kita bisa menemukan kisah ketika murid-
murid Yesus mengajak-Nya untuk segera makan, tetapi 
Yesus menjawab, “Makanan-Ku ialah melakukan 
kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan 
pekerjaan-Nya." Artinya, Yesus mengerti bahwa 
melakukan kehendak Bapa adalah satu perkara penting 
yang nikmatnya bisa melebihi kenikmatan makanan 
jasmani. Demikian juga sensasi yang didapat Don 
Ritchie, ketika ia berhasil menyelamatkan orang dari 
jurang kematian, kenikmatan itu seolah tidak 
tergantikan. Tidak aneh kalau sampai ia memutuskan 
untuk menghabiskan banyak waktu dengan mengamati 
orang-orang yang ada di sekitar tebing itu. Semua 
dilakukannya dengan senang hati dan sadar diri, selama 
50 tahun.  
 
Bagaimana dengan kita? Kepada kita, Tuhan sudah 
percayakan satu tugas mulia: menyelamatkan jiwa-jiwa 
yang terhilang, memindahkan mereka dari kematian 
kekal kepada kehidupan dalam keselamatan kekal. 
Mulai hari ini, mari kita amati orang-orang di sekitar 
kita, adakah yang terlihat hidup dengan keputusasaan 
dan seolah berdiri di tepi jurang kematian? Datangi 
mereka, beritakan Kabar Baik dari Tuhan, selamatkan 
mereka, tarik dan bawa mereka ke jalan kehidupan 



kekal bersama Tuhan. Ini adalah waktu terbaik bagi kita 
untuk menjadi penjala jiwa dalam kegerakan apostolik 
akhir zaman dan mendapatkan makanan terbaik dari 
Tuhan. Amin. 
 
RENUNGAN 
Seperti makan, biarlah selamatkan jiwa menjadi 
KEGIATAN POKOK kita sehari-hari.  
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah pandangan Anda selama ini 
terhadap gerakan selamatkan jiwa?  

2. Mengapa Anda perlu menjadikan selamatkan jiwa 
sebagai kegiatan pokok Anda sehari-hari? 

3. Bagaimana Anda bisa menjadikan selamatkan jiwa 
sebagai kegiatan pokok Anda sehari-hari? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bantu kami untuk dapat menangkap 
kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau melakukan 

apa yang Engkau ingin kami lakukan. Biarlah kami 
memiliki hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang 
Engkau tempatkan di sekitar kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 19-21 

Lukas 2:25-52 



01 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PENGURAPAN UNTUK MELIHAT SEPERTI TUHAN 

MELIHAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:35-38 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:35 Bukankah kamu mengatakan: Empat 
bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata 
kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah 
ladang-ladang yang sudah menguning dan matang 
untuk dituai. 
 
“Tunggu, apa itu hijau?” tanya seorang pria sambil 
mendekati sebuah hiasan dinding berwarna hijau dan 
oranye. Sembari menurunkan dan menaikkan kacamata 
barunya, ia kembali berkata, “Selama ini kupikir 
seluruhnya berwarna oranye!” Di tempat lain, seorang 
pemuda yang memakai kacamata yang sama berseru, 
“Whoa! Warna apa ini?” Lalu seseorang menyahutinya, 
“Itu biru.” Di tempat lainnya lagi, seorang pria 
mengangkat sebuah stoples yang didominasi warna 
merah dan berkata, “Ternyata warnanya berbeda 
dengan rumput!” Ia pun melanjutkan dengan semangat, 
“Dan sekarang semuanya terlihat lebih cerah!” Di 



tempat dan waktu yang berbeda, seorang wanita 
memakai kacamata yang sama dan ia kehilangan kata-
kata. Sebagai gantinya, air mata segera membanjiri 
pipinya. 
 
Setiap hari, kita membuka mata dan meihat jutaan 
spektrum warna yang berbeda. Namun sebagian orang 
dilahirkan dengan mata yang berbeda. Mereka 
mengalami buta warna parsial atau bahkan total. 
Mereka sulit membedakan antara merah dan hijau, atau 
tidak dapat melihat warna biru, ungu, kuning, pink, atau 
warna-warna lainnya. Dunia ini bahkan terlihat lebih 
redup di mata mereka.  
 
Mungkin mata jasmani kita baik-baik saja, tapi tanpa 
kita sadari, kita bisa mengalami buta warna rohani. Itu 
sebabnya, kita melihat dunia ini berbeda dengan cara 
Tuhan melihat. Kita sulit melihat apa yang tengah Tuhan 
lihat di sekeliling kita. Seperti orang-orang buta warna 
parsial yang baru bisa melihat warna sebagaimana 
seharusnya setelah mereka memakai kacamata khusus 
buta warna, kita pun membutuhkan kacamata-Nya 
Tuhan untuk dapat melihat sebagaimana Tuhan 
melihat. Ya, kalau kita mau menjadi penjala jiwa di 
kegerakan apostolik akhir zaman ini, kita butuh 
meminta pengurapan untuk melihat tuaian jiwa-jiwa di 
sekeliling kita. Saat kita bisa melihat apa yang Tuhan 
lihat, kita bukan hanya akan melihat ladang jiwa yang 



sudah menguning, tetapi juga sukacita dalam 
mengumpulkan buah-buah jiwa untuk kekekalan. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Terimalah anointing to see bahwa inilah saatnya 
LADANG SUDAH MENGUNING dan siap untuk dituai! 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan ladang sudah 
menguning? 

2. Mengapa Anda butuh melihat bahwa ladang sudah 
menguning? 

3. Bagaimana Anda dapat menerima anointing to see? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, beri kami anointing to see, agar kami 

bisa melihat jiwa-jiwa yang sudah siap dituai di 
sekeliling kami. Kami mau menjadi penjala jiwa-Mu, 

agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu dan 
menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 22-24 

Lukas 3 


