30 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TUJUAN MULIA ATAS PEMULIHAN TOTAL
BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:1-7
RHEMA HARI INI
2 Korintus 1:4 yang menghibur kami dalam segala
penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur
mereka, yang berada dalam bermacam-macam
penderitaan dengan penghiburan yang kami terima
sendiri dari Allah.
Di suatu dataran yang sunyi, terhamparlah sebidang
tanah dengan tenang dan damai. Kemudian datanglah
seorang petani yang mengusiknya. Dengan mata
bajaknya yang menancap tajam sampai ke dalam tanah,
petani itu menjungkirbalikkannya setahap demi
setahap. Bahkan dengan gigi-gigi garunya yang runcing,
petani itu menghancurleburkannya. Semua itu begitu
menyiksa, sehingga si tanah tidak bisa lagi menahan
jeritannya, “Hei, Petani. Mengapa kau mengganggu
ketenanganku? Kalau kau mau menanam sesuatu di
atasku, maka aku tidak akan menghalangimu. Apa
perlunya kau melakukan semua ini kepadaku?!”

Petani itu menyeka keringatnya dan menjawab, “Ah,
tanah yang baik, bisakah kau bertahan sedikit lagi? Aku
tahu kau pasti kesakitan, tapi kau lihat, aku sedang
membersihkanmu dari bebatuan di dalam tanah dan
menyingkirkan semak-semak duri darimu. Aku pun
menemukan bagian-bagian tanahmu yang masih keras,
karena itu aku memakai garu untuk melembutkannya.
Kalau aku tidak melakukannya, benih-benih yang
kutaburkan akan cepat mati. Percaya saja kepadaku,
saat aku sudah selesai, apa pun yang ditanam di atasmu,
semua itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat.”
Bagai petani yang baik, Tuhan memilih kita untuk
rencana besar-Nya karena Dia mengenali potensi besar
dalam kita. Namun, di saat yang sama, Tuhan juga
melihat bebatuan dosa, semak duri trauma, dan bagianbagian hati kita yang masih keras. Semua itu bisa
menghalangi kita menggenapi visi-Nya. Itu sebabnya,
Tuhan ingin memulihkan kita terlebih dahulu, dan lebih
dari sering, Dia akan memperhadapkan kita dengan
situasi-situasi yang tidak mengenakkan. Hidup kita akan
dijungkirbalikkan dan diremukkan sedemikian rupa. Kita
mungkin memandang semua itu sebagai kemalangan,
tetapi Tuhan melihatnya sebagai kesempatan memakai
kita untuk kemuliaan-Nya. Sebab pada akhirnya, baik itu
kebaikan maupun keburukan yang terjadi di hidup kita,
semua itu bermanfaat untuk menghembuskan
kehidupan dan keselamatan kepada banyak jiwa. (MV.L)

RENUNGAN
Untuk bisa MENYELAMATKAN JIWA dengan baik,
pertama-tama JIWA KITA HARUS DIPULIHKAN terlebih
dahulu.
APLIKASI
1. Apa sajakah yang perlu dipulihkan dalam hidup
Anda?
2. Mengapa jiwa Anda perlu dipulihkan terlebih dulu
sebelum dapat menyelamatkan jiwa dengan baik?
3. Bagaimana Anda dapat bekerja sama dengan Tuhan
dalam pemulihan jiwa Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang
mengetahui isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi
bagi-Mu dan Engkau pun tak pernah memandang hina
masa lalu kami yang terkelam sekalipun. Ya Tuhan,
saat ini kami mau membuka hati kami, kami mau
dipulihkan dari segala sesuatu yang membelenggu
hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang
berkenan di mata-Mu dan boleh Kau pakai untuk
kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 19-20
Lukas 18:1-23

01 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MENGALAMI TEROBOSAN BESAR DALAM
KEHIDUPAN ROHANI KITA
BACAAN HARI INI
Filipi 3:10-14
RHEMA HARI INI
Filipi 3:13b-14 aku melupakan apa yang telah di
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus.
Ada sebuah serial TV barat yang bercerita tentang
seorang pemadam kebakaran bernama Andrea. Sejak
kecil, Andrea dibesarkan oleh ayahnya, dan yang ia
tahu, ibunya telah meninggal sejak ia masih muda.
Ayahnya pun harus menjadi seorang ayah dan juga ibu
baginya. Sang ayah yang bekerja sebagai seorang
kapten pemadam kebakaran, membuat Andrea
memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pejuang api
juga. Sampai suatu ketika, Andrea terjebak di dalam
ruangan saat sedang bertugas untuk memadamkan
kebakaran hebat di sebuah pabrik. Ayahnya yang
mengetahui bahwa anak semata wayangnya terjebak

segera berpikir cepat bagaimana cara untuk
menyelamatkannya. Satu-satunya jalan yang bisa ia
lakukan adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri
sehingga putrinya tersebut dapat selamat.
Karena kejadian nahas yang merenggut sang ayah dari
sisinya, Andrea menjadi sangat terpuruk. Ditambah
dengan terungkapnya fakta bahwa sebenarnya ibunya
masih hidup dan sehat. Ternyata saat itu ibunya
meninggalkan Andrea karena merasa belum siap untuk
membesarkan seorang anak. Mengetahui hal tersebut,
Andrea menjadi sangat amat terluka. Ia merasa ibunya
tidak mengharapkan kehadirannya. Namun, berkat
dukungan dari orang-orang terdekatnya di stasiun
damkar yang sudah seperti keluarga sendiri baginya,
dan terutama karena menyadari betapa besar kasih
ayahnya kepadanya, akhirnya Andrea bisa pulih
kembali dan menjadi seorang pemadam kebakaran
yang berprestasi.
Ada begitu banyak kejadian dalam hidup ini, yang
tanpa kita sadari dapat menghambat kehidupan rohani
kita dalam mengalami terobosan. Namun kabar
baiknya, ketika kita mau membuka hati kita dan
mengizinkan Roh Kudus berkarya membereskan hati
dan jiwa kita, maka saat itulah kita akan melihat Tuhan
bekerja dalam hidup kita secara dahsyat. Saat jiwa kita
sudah dipulihkan secara total, kehidupan rohani kita

pun akan mengalami terobosan yang besar dan Tuhan
akan membangkitkan kita menjadi penjala-penjala jiwa
yang luar biasa.
RENUNGAN
Saat JIWA kita DIPULIHKAN, maka KEHIDUPAN
ROHANI kita dapat mengalami TEROBOSAN BESAR.
APLIKASI
1. Bagaimana kehidupan rohani Anda selama ini?
Apakah Anda merasa mengalami terobosan dalam
kehidupan rohani Anda?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu memulihkan
jiwa kita?
3. Menurut Anda, bagaimana pemulihan jiwa itu dapat
membawa dampak bagi kehidupan Anda? Jelaskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar
bagi setiap kami. Kami mau menerima kasih karuniaMu dan kami mau jiwa kami dipulihkan secara total
supaya kami bisa meninggalkan masa lalu kami dan
mengalami terobosan besar dalam hidup kami.
Sehingga kami bisa Engkau pakai untuk
menyelamatkan yang terhilang untuk Kerajaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 21-22
Lukas 18:24-43

02 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
BISA DIPAKAI TUHAN UNTUK MENYELAMATKAN JIWA
BACAAN HARI INI
Lukas 5:27-32
RHEMA HARI INI
Lukas 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang
benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat."
Bagi sebagian orang, menyelamatkan jiwa terdengar
seperti hal yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh
orang-orang tertentu saja. Itulah yang dirasakan oleh
Ririn, sampai dua sahabatnya menyampaikan bahwa
hidup mereka diubahkan oleh perkataan dan
kehidupan Ririn. Ia tak pernah mengira bahwa
pengajaran firman yang sering kali ia selipkan dalam
obrolan mereka, ternyata masuk dalam pikiran kedua
sahabatnya. Ia juga tak menyangka bahwa mereka
ternyata memperhatikan bagaimana ia berjuang
menjadi pelaku firman. Semua yang mereka saksikan
melalui kehidupan Ririn pun membuat mereka ingin
mengenal Yesus Tuhan secara pribadi.
Sulit atau mudah, sebenarnya hanyalah masalah
perspektif kita. Jika kita berpikir bahwa hal ini sulit atau

sebaliknya, maka itulah yang akan sungguh-sungguh
terjadi. Banyak anak Tuhan menjadi kurang produktif
menyelamatkan jiwa karena mereka sendirilah yang
membuat suatu batasan dalam pikiran mereka. Karena
itu, sangat penting bagi kita untuk mulai perkatakan
dan tanamkan pada diri sendiri, bahwa kita BISA
dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa. Kita SUDAH
DIURAPI untuk menjadi penjala jiwa yang handal.
Melalui hidup kita, keluarga dan orang-orang di sekitar
kita diselamatkan.
Ya, menyelamatkan jiwa itu mudah, karena bukan kita
sendiri yang berjuang, tetapi segenap kekuatan sorga
akan membantu kita. Sebab, firman Tuhan berkata,
"Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Inilah
inti dari kegerakan apostolik yang Tuhan berikan untuk
gerejanya. Saat kita mau bangkit dan masuk dalam
kegerakan Tuhan, maka pertolongan Roh Kudus
datang. Yang pertama kali DIA kerjakan adalah
menyembuhkan dan memulihkan keadaan jiwa kita,
supaya kita siap menjalankan misi Tuhan untuk
selamatkan jiwa! (PF)

RENUNGAN
Sadarilah bahwa SIAPA SAJA, termasuk kita, BISA
DIPAKAI Tuhan untuk MENYELAMATKAN JIWA.
APLIKASI
1. Bagaimana Anda memandang hal menyelamatkan
jiwa, sesuatu yang sulit atau mudah untuk Anda
lakukan? Mengapa demikian?
2. Mengapa Anda perlu tanamkan dalam pikiran Anda
bahwa selamatkan jiwa itu mudah?
3. Coba pikirkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk
mulai bangkit dan selamatkan jiwa?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memanggil
kami untuk menjadi penjala jiwa. Apa pun kondisi dan
keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau bisa
memakai hidup kami untuk menjangkau dan
menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Roh
Kudus yang akan berkarya melalui ucapan dan
perbuatan kami, menjamah dan membuka setiap hati
terhadap kabar Injil keselamatan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 23-24
Lukas 19:1-27

03 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MENYELAMATKAN JIWA BERSAMA TUHAN
BACAAN HARI INI
Yohanes 4:31-38
RHEMA HARI INI
Yohanes 4:35b Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah
sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang
sudah menguning dan matang untuk dituai.
Suatu pagi, Putri bersama ayahnya berjalan menuju
ladang di dekat rumahnya untuk memanen jagung.
Sesampainya di ladang, Putri diminta ayahnya untuk
memanen jagung sendiri, tetapi Putri menolak. Ia
merasa hal tersebut sulit baginya. Sang ayah meminta
agar Putri mencobanya terlebih dahulu, dan benar saja,
Putri mengalami kesulitan. Sang ayah pun segera
membantunya. Sambil memanen bersama, ayahnya
menunjukkan cara yang benar dalam memanen jagung
dan memberi tahu ciri-ciri jagung yang sudah bisa
dipanen. Putri senang sekali, karena ia berhasil
memanen beberapa jagung hanya dalam waktu
setengah hari.

Jika kita aplikasikan ilustrasi di atas dalam kehidupan
saat ini, sosok Putri menggambarkan kita sebagai
manusia dan sosok sang ayah adalah Tuhan.
Sebagaimana sang ayah ingin agar Putri belajar
memanen jagung, begitu pula dengan Tuhan yang
memiliki kerinduan agar kita dapat menyelamatkan
jiwa-jiwa. Namun terkadang, banyak dari kita merasa
bahwa hal tersebut adalah tugas yang sulit, bahkan
sebelum mencoba kita sudah merasa tidak mampu dan
tidak mau melangkah.
Akan tetapi, jika kita merenungkannya kembali, kita
akan menyadari bahwa ketika Tuhan mempercayakan
sebuah tugas, pasti Dia memperlengkapi kita. Bahkan
Tuhan pasti akan menyertai kita. Jika kita membuka
mata rohani kita, kita akan menyadari bahwa keadaan
saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita
untuk mulai bergerak. Pandemi COVID-19 yang tak
kunjung mereda ditambah dengan resesi ekonomi
membuat banyak orang terpuruk dan membutuhkan
Tuhan. Itu berarti ladang jiwa-jiwa sudah menguning.
Apa pun yang masih mengganjal di hati kita dan
menghalangi kita untuk bangkit menuai jiwa, bawalah
kepada Tuhan, sehingga Dia bisa memberikan
kesembuhan total bagi kita. Kita akan dilepaskan dari
belenggu masa lalu dan jiwa kita diperbaharui kembali.
Bagaimanapun, salah satu tujuan Tuhan memulihkan
kita adalah untuk mengerjakan misi-Nya. Oleh karena

itu, beranilah untuk melangkah selamatkan jiwa,
sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan.
RENUNGAN
Menyelamatkan jiwa SANGAT MUDAH bersama Tuhan,
apalagi karena LADANG SUDAH MENGUNING
APLIKASI
1. Apakah menyelamatkan jiwa itu suatu hal yang sulit
bagi Anda? Mengapa demikian?
2. Mengapa kita bisa menyelamatkan jiwa dengan
mudah bersama Tuhan?
3. Apa komitmen Anda setelah membaca renungan hari
ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah keselamatan
yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami rindu agar
kami pun dapat memperluas Kerajaan-Mu di muka
bumi ini dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ajar kami
melihat bahwa ladang telah menguning dan siap untuk
dituai, dan kami percaya Engkau pasti akan menyertai
kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 1-2
Lukas 19:28-48

04 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KUNCI MENGASIHI DAN MENYELAMATKAN JIWAJIWA
BACAAN HARI INI
Efesus 4:17-32
RHEMA HARI INI
Efesus 4:31-32 Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang
dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang
lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kamu.
Bu Ningsih adalah seorang janda yang hidup dekat
dengan Tuhan. Di masa tuanya ia banyak mengisi
kesehariannya dengan berdoa, membaca Alkitab, dan
rajin ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Pemikirannya
sudah tidak lagi berfokus pada urusan dunia,
melainkan urusan surgawi. Sehingga banyak tetangga
maupun teman-temannya yang datang kepadanya
meminta saran maupun pertimbangan saat mereka
sedang menghadapi permasalahan.

Namun, karena karakter tetangga maupun temantemannya berbeda, terkadang bukannya meminta
saran, tetapi mereka malah datang ke rumahnya untuk
mencari kesalahan Bu Ningsih dan keluarganya. Jika Bu
Ningsih masih memikirkan perkara duniawi, bisa saja ia
sakit hati, menyerah, dan enggan memberikan saran
kepada teman-temannya. Akan tetapi, ia memilih
untuk fokus pada pelayanan untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa. Karena itu, ia berusaha menjaga hatinya
bersih dan tidak menyimpan luka hati atas perkataan
tidak enak yang didengarnya.
Saat ini, Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam
kegerakan apostolik. Untuk menjalankannya pun
diperlukan hati yang bersih. Tidak bisa tidak, kita perlu
membereskan hati kita dari segala kekotoran duniawi.
Tidak peduli seberapa sakit dan parah luka hati kita,
pilihlah untuk membuang jauh-jauh segala sesuatu
yang masih mengganjal di hati kita, baik itu sakit hati,
kemarahan, maupun kekecewaan. Jangan lagi
menyimpan ataupun memendamnya, agar kita semua
bisa mengalami pemulihan yang total. Tuhan mau kita
masuk dalam kegerakan apostolik ini dengan keadaan
yang sehat, baik sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Saat
kesembuhan total kita alami, hidup kita akan
dipulihkan dan misi memenangkan jiwa-jiwa bagi
kemuliaan nama Tuhan Yesus bisa kita penuhi. (LEW)

RENUNGAN
Memiliki HATI yang BERSIH dari segala bentuk luka
hati, membuat kita bisa MENGASIHI dan
MENYELAMATKAN jiwa-jiwa
APLIKASI
1. Mengapa Anda harus memiliki hati yang bersih dari
segala bentuk luka hati?
2. Apakah Anda masih mengalami luka hati? Ceritakan!
3. Bagaimana cara Anda agar Anda bisa membersihkan
hati dari segala bentuk luka hati?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampunilah jikalau kami masih
memendam berbagai hal yang menghalangi
kesembuhan bagi luka hati kami. Hari ini, kami mau
memiliki hati yang bersih dari segala bentuk luka hati.
Mampukanlah kami mengampuni mereka yang
bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 3-5
Lukas 20:1-26

05 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
ARTI KESEMBUHAN TOTAL
BACAAN HARI INI
Matius 15:1-14
RHEMA HARI INI
Matius 15:13 Jawab Yesus: "Setiap tanaman yang tidak
ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut
dengan akar-akarnya.
Dalam hitungan detik, kehidupan Vickie sebagai artis
trapeze hancur lebur. Ia kehilangan keseimbangan pada
palang gantung dan jatuh dengan kepala terlebih dahulu
ke jala penyelamat. Akibatnya, ia lumpuh dari leher ke
bawah. Tiga tahun setelah tu, ia bertekad untuk bunuh
diri, tetapi gagal. Pada tahun keempat, ia dan suaminya
berpisah. Kepahitan pun menguasai hatinya. Suatu hari,
ia bertemu dengan seorang asisten panti kesehatan,
Mae Lynne. Wanita itu memperkenalkannya kepada
Tuhan Yesus. Setelah mendapat bimbingan dari seorang
pendeta selama dua tahun, Vickie mulai terlibat
pelayanan. Setiap minggu, ia menulis belasan surat
untuk para penghuni penjara dan orang-orang cacat.
Cacat tubuhnya mungkin tidak pernah sembuh, tetapi

luka batinnya pulih sampai ke akar-akarnya dan
digantikan dengan sukacita besar.
Secara logika, tidak ada yang akan menyalahkan Vickie
jika ia terus hidup dalam kepahitan. Siapa yang tidak
akan merana bila berdiri di posisinya? Namun, nalar
manusia berbeda dengan nalar Tuhan. Bahkan, dalam
bacaan hari ini Yesus menghardik orang-orang Farisi dan
ahli Taurat yang menanamkan logika mereka dalam
pengajaran mereka atas hukum Taurat. Itu artinya,
mereka telah salah mengerti tentang kehendak Allah.
Apa yang tidak dikenan Allah, pada akhirnya pun akan
dicabut-Nya sampai bersih.
Saat Tuhan ingin mencabut segala akar kepahitan,
kemarahan, atau kekecewaan dari batin kita, adalah
pilihan kita untuk mengizinkan-Nya bekerja atau
menahan hal-hal buruk itu dalam hati kita. Satu hal yang
perlu kita sadari, segala hal buruk yang masih tersisa
dalam hati kita adalah penghalang bagi rencana dan
kegerakan Tuhan. Hari ini adalah saat terbaik untuk
melakukan pemberesan. Percayalah, Tuhan akan
bersegera menolong kita, sebab Dia sangat rindu setiap
kita terbebas dari luka hati dan mengalami kesembuhan
batin yang sempurna. Sembuh total sampai ke akarakarnya, sehingga kita pun bisa menjalankan misi Tuhan
dengan efektif.

RENUNGAN
Mengalami KESEMBUHAN TOTAL berarti mengalami
KESEMBUHAN BATIN sampai ke AKAR-AKARNYA.
APLIKASI
1. Masih adakah hal-hal buruk yang Anda tahan dalam
hati Anda dan terus-menerus melukai Anda?
Mengapa Anda tidak dapat melepaskannya?
2. Mengapa Tuhan ingin menyembuhkan Anda sampai
ke akar-akarnya?
3. Bagaimana Anda dapat mengizinkan Tuhan
menyembuhkan Anda sampai ke akar-akarnya?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau tidak
pernah membiarkan kami berdiam dalam luka-luka
hati kami. Engkau Allah yang mengetahui dan bekerja
dalam batin kami dan memberikan kami kesembuhan
total. Kami serahkan segala kepahitan, kemarahan,
maupun kekecewaan kami ke dalam tangan-Mu.
Ubahkan hati kami, sehingga kami bisa menjadi alatMu yang efektif dalam kegerakan yang sedang Engkau
nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Raja-Raja 6-7
Lukas 20:27-47

06 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
DIPULIHKAN UNTUK MEMULIHKAN BAGI
KEMULIAAN TUHAN
BACAAN HARI INI
Wahyu 14:14-20
RHEMA HARI INI
Wahyu 14:15 Maka keluarlah seorang malaikat lain dari
Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada
Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu
itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk
menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak."
Di zaman Yesus hidup di bumi, seorang pemungut cukai
erat kaitannya dengan kehidupan yang penuh dosa.
Budaya dan hukum Yahudi yang menolak untuk tunduk
pada bangsa asing, membuat pemungut cukai
dipandang sebagai antek-antek bangsa romawi yang
memeras rakyat serta menggemukkan kantong
pribadinya. Namun suatu kali, Yesus lewat di daerah
tempat seorang pemungut cukai bernama Lewi tinggal.
Yesus memanggilnya untuk menjadi murid-Nya. Lewi
pun langsung meninggalkan pekerjaannya dan
mengikut Yesus (Mat. 9:9-13). Tidak hanya itu saja, ia
mengundang teman-temannya yang juga orang-orang

berdosa untuk datang berjumpa dengan Yesus. Lewi
berubah menjadi Matius dan hidup bagi Tuhan. Ia
membawa banyak jiwa melalui pemberitaan Injilnya,
bahkan menjadi salah satu rasul yang menulis kitab Injil.
Dari seorang pendosa, ia diubahkan menjadi penjala
manusia!
Selain Matius, tentu banyak sekali tokoh Alkitab yang
memiliki kisah serupa. Satu kesamaan dari mereka
adalah, MEREKA MAU MERESPONI JAMAHAN TUHAN,
sehingga Tuhan memulihkan mereka secara total dan
mereka bisa bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa. Mengapa
Tuhan mau memulihkan mereka? Karena Tuhan melihat
ada potensi besar dalam diri mereka untuk bisa dipakai
menjadi penuai jiwa-jiwa. Di samping itu, Tuhan melihat
ladang sudah menguning dan siap untuk dituai.
Terbukti, saat mereka mau bangkit dan dipulihkan,
mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang sangat
efektif.
Lalu bagaimana dengan kita? KITA PUN PUNYA
PANGGILAN YANG SAMA. Tidak peduli sekelam apa pun
masa lalu dan semerah apa pun dosa kita, TUHAN SIAP
MEMULIHKAN kita untuk misi. Mari kita responi setiap
jamahan Tuhan melalui tuntunan firman yang
disampaikan setiap minggunya. Izinkan kuasa dan kasih
Tuhan membersihkan jiwa kita. Percayalah bahwa
Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita, yaitu

menjadi alat-Nya yang siap dipakai untuk menuai jiwajiwa bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya!
RENUNGAN
RESPONI JAMAHAN Tuhan dan alamilah KESEMBUHAN
TOTAL, lalu bersiaplah BANGKIT menjadi PENUAI JIWA
di akhir zaman.
APLIKASI
1. Percayakah Anda bahwa cerita masa lalu Anda bisa
dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang
terhilang?
2. Kendala apa yang Anda miliki ketika Anda merespon
panggilan Tuhan itu?
3. Langkah nyata apa yang akan Anda lakukan untuk
mulai merespon jamahan Tuhan dan bangkit menjadi
penuai? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Engkau
izinkan terjadi dalam hidup kami. Baik atau buruk di
mata kami, kami percaya Engkau punya rencana, yaitu
memakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu,
menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kami
kekuatan, ya Tuhan, supaya kami mampu melihat,
menangkap, merespons, dan masuk dalam panggilan
apostolik-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
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