


29 NOVEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI MENGALAMI PERTOLONGAN DARI ATAS 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan 
tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah 
yang akan melawan kita? 
 
Semuanya masih teringat jelas dalam benak Pak Jono. Di 
kala insiden kerusuhan 98 terjadi, Pak Jono tengah 
berada di kantornya yang rupa-rupanya menjadi salah 
satu dari pusat kerusuhan. Dari balik jendela, ia melihat 
asap mengepul dari gedung-gedung di sekitar 
kantornya. Ia melihat betapa beringasnya 
segerombolan orang merusak dan bahkan membakar 
mobil-mobil yang terparkir rapi di luar kantornya. Pak 
Jono dan semua rekan kerjanya dicekam ketakutan. 
Ketika massa mulai melemparkan batu ke jendela 
kantor, mereka hanya dapat bersembunyi di balik 
tembok. 
 
Ketika itu terjadi, Pak Jono berteriak dalam hati, "Tuhan 
Yesus, tolong selamatkan kami!" Kemudian ia pun 
berinisiatif mengajak rekan-rekan kerjanya berkumpul 
dan berdoa bersama. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba 
saja sekelompok orang yang tadinya melempari batu 



tiba-tiba berhenti, dan berjalan keluar dari area kantor 
itu. Massa yang sebelumnya berkumpul di jalan depan 
kantor Pak Jono pun perlahan bergerak menjauh. 
Setelah menunggu sampai sore hari, akhirnya Pak Jono 
dan seluruh teman kerjanya dapat keluar meninggalkan 
kantor dan pulang dengan selamat. 
 
Apa yang bagi manusia tidak mungkin, segalanya akan 
menjadi mungkin saat pertolongan Allah datang. Ya, 
sebagai manusia yang amat terbatas, kita sangatlah 
membutuhkan pertolongan yang dari atas, yaitu dari 
Tuhan sendiri. Karena hanya Dia sajalah yang sanggup 
melakukan hal-hal yang mustahil. Maka dari itu, marilah 
kita menjadi aliansi sorga. Marilah kita datang kepada-
Nya, membangun hubungan yang intim dengan-Nya. 
Tidak hanya karena kita membutuhkan-Nya, tetapi lebih 
daripada itu, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi 
kita. Sehingga sudah sewajarnya kita membalas cinta 
kasih dan anugerah-Nya. 
 
 
RENUNGAN 
Untuk mengalami PERTOLONGAN dari atas, kita perlu 
menjadi SEKUTU SORGA. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa itu sekutu sorga? Sudahkah 

Anda menjadi sekutu sorga? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu menjadi sekutu 

sorga untuk dapat mengalami pertolongan dari 
atas? 

3. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, komitmen 
apakah yang akan Anda ambil untuk menjadi sekutu 
sorga? Renungkanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih 
sering kali lebih mengandalkan manusia ataupun hal 
duniawi lainnya untuk menolong kami. Mulai saat ini, 

kami mau menjadikan Engkau sebagai sekutu dan 
satu-satunya Sumber Pertolongan kami. Karena kami 

menyadari bahwa tidak ada satu kuasa pun yang 
dapat menandingi kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 16-18 
Lukas 17:20-37 

 



30 NOVEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEMENANGAN DAN TEROBOSAN BESAR DARI BALA 

BANTUAN SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 

Pertarungan antara Daud dan Goliat adalah kisah 
Alkitab yang paling dikenal banyak orang. Dalam kisah 
tersebut, umat Israel sedang berperang dengan bangsa 
filistin. Kedua pihak sedang berhadapan 
di  Lembah Tarbantin dan hanya dipisahkan oleh jarak 
yang tidak begitu jauh, sehingga mereka bisa 
berkomunikasi secara langsung. Perang urat syaraf 
dimulai dengan tantangan Goliat, seorang pendekar 
Filistin yang tinggi besar kepada orang Israel untuk 
berduel satu lawan satu. Masalahnya, bangsa Israel 
tidak mempunyai seorang pendekar yang bisa 
menyaingi Goliat.  
 
Tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang bisa 
dicalonkan atau mau mencalonkan diri untuk menjadi 



lawan Goliat. Raja Saul, sekalipun tinggi besar untuk 
zaman itu, hanya sekitar 1,80 meter tingginya dan tidak 
sebanding dengan Goliat yang tingginya hampir 3 
meter. Ketika itu, Daud yang muda belia dan bertubuh 
kecil mengunjungi medan perang. Saat melihat apa yang 
terjadi, ia mengajukan diri untuk menjadi lawan Goliat. 
Walaupun semua orang mencemoohkannya, ia tetap 
maju menghadapi Goliat. Daud tidak takut sedikit pun 
sebab ia paham betul bahwa ia adalah sekutu sorga. Ia 
tahu bahwa kemenangan dan terobosan pasti terjadi 
dalam hidupnya. Benar saja, dengan bantuan bala 
tentara sorga, ia berhasil membunuh pendekar Filistin 
tersebut dalam sekejap mata.  
 
Saat ini mungkin kita pun menghadapi suatu 
kemustahilan. Namun, apa pun yang kita alami, tetaplah 
percaya bahwa selalu ada pertolongan dari atas. Tuhan 
tidak akan pernah sekali pun meninggalkan dan 
membiarkan kita sendirian. Melekatlah kepada Tuhan 
dan utamakan Dia senantiasa. Saat hidup kita berkenan 
di hadapan-Nya, Tuhan akan mengurapi kita dan 
kemenangan yang gilang-gemilang akan terjadi dalam 
hidup kita.  
 
RENUNGAN 
BALA BANTUAN SORGA untuk SEKUTUNYA pasti 
mendatangkan KEMENANGAN dan terobosan besar. 
 



APLIKASI 

1. Bagaimana dengan hidup Anda selama ini? 
Sudahkah Anda menjadi sekutu dari bala tentara 
sorga? 

2. Menurut Anda, bagaimana cara agar dapat 
mengalami kemenangan dan terobosan besar 
dalam hidup Anda? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar selalu 
ada bantuan dari bala tentara sorga? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang 
selalu ada bagi kami. Kami melihat hidup kami tak 

pernah lepas dari penyertaan-Mu. Kami rindu untuk 
selalu dekat pada-Mu, sehingga kemenangan dan 

terobosan besar selalu terjadi dalam hidup kami. Di 
dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 19-20 
Lukas 18:1-23 

 
 



01 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERALIANSI DENGAN PIHAK YANG BENAR 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 31:1 Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir 
minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, 
yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, 
dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar 
jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang 
Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN. 
 
Hasil yang cepat terlihat dan cara yang terbilang mudah 
adalah alasan yang memengaruhi seseorang untuk 
memilih sesuatu. Keinginan manusia yang cenderung 
tidak sabar dengan proses, membuat banyak orang 
lebih tertarik untuk mengambil jalan pintas yang terlihat 
lebih praktis dan cepat. Itu sebabnya, meski kita telah 
berada di zaman teknologi yang serba canggih, masih 
saja ada orang yang meminta bantuan dari ilmu hitam 
atau kuasa gelap. Mereka berharap untuk bisa sukses, 
supaya dagangannya laris, agar mendapat jodoh atau 
keturunan, atau supaya beruntung, dan lain sebagainya.  
 
Pertolongan dari kuasa gelap memang kelihatannya 
lebih instan dan bisa menjawab permasalahan dalam 
sekejap mata. Namun, yang sering kali dilupakan adalah 



hal itu saja artinya dengan kita beraliansi dengan 
kerajaan kegelapan dan kita telah mengikat perjanjian 
dengan iblis. Sedangkan iblis tidak pernah memberikan 
apa pun secara gratis. Semakin banyak yang kita 
dapatkan, semakin mahal juga harga yang harus kita 
bayar di kemudian hari. Hari ini mungkin kita merasa 
lega dan senang karena berhasil mendapatkan apa yang 
kita inginkan, tetapi kelak, ujungnya bisa dipastikan 
adalah kehancuran. Bagaimanapun, satu-satunya 
tujuan iblis memberikan pertolongan adalah untuk 
mencuri, membunuh, dan membinasakan.  
 
Oleh sebab itu, berhati-hatilah, jangan sampai kita 
tergoda untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang 
tidak disukai, bahkan dibenci Tuhan. Mintalah 
pertolongan kepada sekutu yang tepat, yaitu Kerajaan 
Allah. Beraliansi dengan sorga memang bisa terlihat 
begitu berat tantangannya, perlu banyak berkorban, 
dan kita harus bersabar menunggu penggenapan janji 
Tuhan. Namun percayalah, ketika kita beraliansi dengan 
sorga, bukan saja kita akan mengalami terobosan iman 
yang luar biasa, tetapi pertolongan dari atas juga tidak 
akan pernah terlambat. Kemenangan besar yang akan 
selalu menjadi jaminannya. (PF) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Beraliansi dengan kerajaan kegelapan berarti 
MENGIKAT PERJANJIAN dengan iblis yang pasti 
BERUJUNG pada KEHANCURAN.  
 
APLIKASI 
1. Apa arti beraliansi bagi Anda? 
2. Pernahkah Anda berpikir untuk beraliansi dengan 

kerajaan kegelapan? Apakah penyebabnya? 
3. Setelah mengetahui ujung dari aliansi dengan 

kerajaan kegelapan, apa yang menjadi keputusan 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkaulah Allah 
yang selalu bisa kami andalkan. Bimbinglah kami agar 
kami tidak salah jalan dan berikan kami hikmat agar 
kami bisa selalu memilih yang benar, yaitu beraliansi 
dengan sorga apa pun yang tengah kami hadapi dan 
meski kami dalam kondisi yang begitu terdesak. Kami 

percaya, cara-Mu selalu menjadi yang terbaik bagi 
kami dan memperbolehkan kami untuk memuliakan 

nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 21-22 
Lukas 18:24-43 



02 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TETAP PERCAYA PADA RENCANA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 
dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 
dalam segala kelimpahan. 
 
Sejak zaman Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, iblis 
selalu ingin menghancurkan karya Tuhan. Sebelum 
jatuh ke dalam dosa, manusia adalah makhluk yang 
sangat mulia. Memiliki kedekatan yang sangat erat 
dengan Tuhan, tidak ada dosa, penuh berkat Tuhan, 
tidak ada kesakitan, tidak ada kematian, tidak ada 
kutuk. Yang ada hanya anugerah semata. Namun, 
dengan tipu dayanya, iblis berhasil membuat manusia 
jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. 
Karena memang itulah tujuan iblis, yaitu 
menghancurkan rencana Tuhan yang dahsyat atas 
manusia. 
 
Itu jugalah yang dialami oleh Gideon. Ketika Tuhan 
membentuk Gideon di dalam rahim ibunya, pastilah 
Tuhan membentuknya menjadi pribadi yang gagah 
berani, diperlengkapi dengan benih kemampuan, benih 



kepemimpinan, dan banyak hal lagi. Namun, melalui 
masalah dan tekanan yang dialami oleh bangsanya, 
termasuk juga dirinya, iblis mulai mencuri semua itu 
satu per satu. Iblis taburkan benih ketakutan, tidak 
percaya diri, kegagalan, dan masih banyak lagi. Tujuan 
iblis adalah untuk menghancurkan panggilan hidup yang 
sudah Tuhan taruh dalam diri Gideon. Namun Tuhan 
tidak pernah menyerah dengan rencana-Nya. Tuhan cari 
Gideon dan memulihkannya. Tuhan menyebut Gideon 
sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, seperti 
ketika Tuhan membentuknya. Setelah Tuhan 
memulihkan, kita tahu bagaimana Gideon benar-benar 
menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau dan 
menggenapi panggilan hidupnya yang dahsyat. 
 
Apa yang dialami oleh Gideon, sangat mungkin sekali 
kita juga mengalaminya. Tuhan punya rencana yang 
besar atas hidup kita dan aliansi Kerajaan Sorga selalu 
siap sedia mem-backup sampai kita menggenapinya. 
Namun kita harus waspada karena iblis pastilah akan 
terus berusaha mengambil itu semua dan 
menghancurkan kita. Karena itu, tetaplah teguh, minta 
kekuatan Tuhan untuk terus memandang Tuhan sebagai 
Penolong kita dan mari kalahkan segala tipu daya iblis. 
Maka pertolongan dari atas akan datang dan kita tidak 
akan kehilangan segala hal baik yang sudah Tuhan 
sediakan bagi kita. Haleluya!  
 



RENUNGAN 
YESUS datang untuk MENCARI yang terhilang, IBLIS 
datang untuk MENCURI bagian yang ditentukan bagi 
kita oleh Tuhan. 

APLIKASI 
1. Apa rencana besar yang Tuhan sudah taruh dalam 

hidup Anda untuk Anda menggenapinya? 
2. Menurut Anda, bagaimana iblis akan bertindak 

menghancurkan itu semua? 
3. Apa yang harus Anda lakukan supaya tipu daya iblis 

tidak sampai merebut bahkan menghancurkan 
segala yang sudah Tuhan tentukan bagi Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena perlindungan-Mu 

sempurna bagi hidup kami. Kami tahu, iblis akan 
senantiasa mencari kesempatan untuk mnghancurkan 

masa depan yang penuh harapan yang sudah Kau 
rancangkan bagi kami. Tetapi kami tidak mau 

menyerah, ya Tuhan, karena kami percaya kami punya 
Pendukung yang kuat, yang siap menjadi sekutu kami. 

Kami pasti akan bekemenangan.  Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.”  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 23-24 
Lukas 19:1-27 



03 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERJANJIAN MENJADI MILIK YESUS SELAMANYA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:15 Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus 
adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan 
dia di dalam Allah. 
 
Dalam bisnis, sebuah kontrak perjanjian 
tertulis sangatlah penting. Sangat dianjurkan untuk 
menyusun dahulu perjanjian sebelum mengikat kerja 
sama atau berbagai bentuk deal agar tidak bermasalah 
dikemudian hari. Sebuah perjanjian biasanya berisi apa 
saja hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik pihak 
pertama maupun pihak kedua. Di dalamnya juga 
biasanya disampaikan apa langkah yang disepakati 
apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar 
perjanjian. Begitu ditandatangani, maka perjanjian 
tersebut menjadi sah. Tidak ada pihak yang bisa 
mengklaim belum membaca, belum mengerti, atau 
belum sepakat kalau sudah membubuhkan tanda 
tangan. Kedua pihak pun harus segera mulai 
menjalankan kewajibannya dan memastikan hak-
haknya terpenuhi oleh pihak yang lain. 
 



Demikian pula ketika Allah bermaksud membuat 
perjanjian dengan Abraham untuk mengikatnya 
menjadi milik Allah selamanya. Allah mengatakan, 
“Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-
Ku dengan tidak bercela” (Kej. 17:1). Allah menegaskan 
terlebih dahulu apa yang menjadi prasyarat perjanjian-
Nya, bahwa Abraham dan keturunannya harus 
bersedia hidup dengan tidak bercela. Allah tidak 
mengatakan bahwa kata-kata, atau sikap, atau perilaku 
Abraham harus tidak bercela, melainkan keseluruhan 
hidupnya tidak boleh bercela. Janji ini tidaklah berlaku 
sepihak saja. Di pihak lain, Tuhan pun memberikan 
pengampunan, pertolongan, juga penyertaan sebagai 
bentuk anugerah dan kasih karunia. Kabar baiknya, 
perjanjian ini berlaku juga bagi kita sebagai keturunan 
rohani Abraham. 
 
Oleh karena itu, kita harus melakukan apa yang 
menjadi bagian kita. Yaitu bahwa kita harus senantiasa 
hidup dengan memiliki rasa takut akan Allah dan 
gentar terhadap-Nya. Takut akan Tuhan adalah sikap 
hormat dan segan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan 
adalah sebuah sikap hati untuk sepenuhnya tunduk 
pada kehendak Tuhan. Ketika kita menjadi aliansi 
sorga, yakinlah bahwa akan selalu ada pertolongan dari 
atas dalam segala aspek kehidupan kita. 
 
 



RENUNGAN 
Hubungan koalisi dengan sorga DIAWALI dari 
MENGIKAT PERJANJIAN untuk MENJADI MILIK YESUS 
selamanya. 
 
APLIKASI 
1. Seberapa pentingnya sebuah perjanjian dengan 

sorga menurut Anda? 
2. Mengapa diperlukan sebuah perjanjian sebelum 

memulai hubungan koalisi dengan sorga? 
3. Bagaimana langkah kita agar dapat masuk dalam 

sebuah perjanjian dengan Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, tolong dan ajari kami dalam menggenapi setiap 

bagian kami sehingga kami boleh mengalami kasih 
karunia demi kasih karunia dalam setiap aspek hidup 

kami. Karena kami percaya, Kau Allah yang tidak 
pernah ingkar janji. Saat kami melakukan bagian kami, 

berkat-Mu telah tersedia bagi kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 1-2 
Lukas 19:28-48 



04 DESEMBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMBANGUN PERSEKUTUAN INTIM DENGAN ROH 
KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mikha 7:7 Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu 

TUHAN, akan mengharapkan Allah yang 

menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan aku! 

Koalisi adalah persekutuan, gabungan, atau aliansi 
beberapa pihak. Dalam kerja sama koalisi ini, masing-
masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Teori 
koalisi yang cukup sering kita dengar adalah koalisi 
partai yang telah lama berkembang di negara-negara 
Eropa, khususnya negara-negara dengan sistem 
parlementer pada umumnya. Dalam sistem 
pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi 
adalah suatu keniscayaan untuk membentuk 
pemerintahan yang kuat. Harapannya, dengan adanya 
koalisi dengan pihak-pihak yang lebih kuat, maka akan 
menghasilkan kemenangan yang besar. 
 
Demikian pula dalam pertandingan kehidupan kita. Kita 
pun juga perlu berkoalisi atau bersekutu dengan pihak 
yang jauh lebih kuat. Satu-satunya pribadi yang kuat dan 



selalu dapat kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Oleh 
karena itu, kita harus menjalin aliansi dan bersekutu 
dengan Tuhan agar dapat memenangkan setiap 
pertandingan dan tantangan dalam kehidupan ini. 
Sebab tidak sedikit orang yang mengaku anak Tuhan, 
tetapi malah bersahabat dengan dunia, yang berarti 
menjadi seteru atau musuh dengan Tuhan. Dosa 
membuat kita jauh dari Tuhan dan menghalangi 
pertolongan yang datang dari atas dalam kehidupan 
kita. 
 
Salah satu cara menjadi sekutu Tuhan adalah melalui 
persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Hari demi 
hari, kita harus konsisten membangun persahabatan 
dengan Tuhan dengan selalu terhubung dan 
berkomunikasi dengan Roh Kudus. Melalui saat teduh, 
Pondok Daud, doa penyembahan. Dalam segala aspek 
hidup kita, selalu melibatkan dan berkomunikasi dengan 
Roh Kudus akan membangun manusia roh kita. 
Sehingga, apa pun yang kita hadapi, akan selalu ada 
pertolongan dari atas. 
 
RENUNGAN 
Membangun PERSEKUTUAN INTIM dengan Roh Kudus 

menjadikan kita sekutu Tuhan. 

 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi sekutu Tuhan selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa persekutuan intim 

dengan Roh Kudus dapat menjadikan kita sekutu 
Tuhan? 

3. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk 
dapat menjadi sekutu Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu untuk dapat terus 

membangun keintiman dengan Roh Kudus dan menjadi 
aliansi sorga. Karena kami percaya, pertolongan dari 

atas dapat kami terima saat kami menjadi sekutu-Mu, 
ya Tuhan. ajar kami Roh Kudus untuk selalu memiliki 
kerinduan membangun keintiman dengan Engkau. Di 

dalam nama  Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 3-5 

Lukas 20:1-26 

 

 

 



05 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENJADI SEKUTU SORGA YANG BENAR 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 9:23 Segala sesuatu ini aku lakukan karena 
Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. 
 
Selama bertahun-tahun, Arthur Blessitt memanggul 
salib berukuran dua kali tiga meter seberat 40 kilogram, 
berkeliling dari kota ke kota. "Ini untuk menarik 
perhatian orang," katanya. Ketika ia sudah 
mendapatkan perhatian itu, ia punya kesempatan untuk 
mengabarkan Injil.  Blessitt pun menjadi terkenal karena 
khotbahnya di kalangan hippie di Hollywood Sunset 
Strip. Ia bersama dengan anggota grup The Eternal 
Rush, menempuh perjalanan sejauh 5.600 km menuju 
Washington D.C. Selama perjalanan, mereka 
mengadakan pertemuan di tempat-tempat umum dan 
mengundang semua orang untuk bertemu kembali 
dengannya di akhir perjalanannya di Monumen 
Washington.  
 
Namun, Blessitt memberikan syarat bagi orang-orang 
yang ingin bertemu kembali dengannya, "Setiap orang 
percaya harus membawa pemberian bagi yang 
membutuhkan saat datang." Blessitt paham betul 



bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk 
berkontribusi bagi kepentingan Kerajaan Sorga. Karena 
bagaimanapun, Tuhan sudah begitu baik pada kita 
semua. Sementara selama ini kita terlalu sibuk 
menikmati kebaikan Tuhan bagi hidup kita tanpa 
memikirkan tujuan dari kebaikan Tuhan tersebut.  
 
Tidak secara kebetulan rhema hari ini mengingatkan 
kepada kita semua untuk berjuang bagi kepentingan 
sorga. Ada begitu banyak keuntungan yang kita terima 
saat kita beraliansi dengan sorga, baik secara jasmani 
maupun rohani. Oleh karena itu, kita tidak boleh 
berdiam diri saja. Pakai talenta yang ada pada kita. 
Gunakan waktu kita. Persembahkan tenaga kita untuk 
melayani dan memajukan pekerjaan Tuhan. 
Manfaatkan media sosial kita untuk mengabarkan Injil. 
Gunakan potensi kita untuk menggembalakan jiwa-jiwa 
melalui Kelompok Sel. Selama kita melakukan semua itu 
dengan sukacita, sorga akan menambahkan 
perlindungan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, 
pertolongan, dan berkat-berkat yang limpah atas kita 
semua. 
 
RENUNGAN 
Jadilah sekutu sorga yang MENGUNTUNGKAN dan 
berjuang bagi KEPENTINGAN KERAJAAN SORGA.  
 
 



APLIKASI 

1. Apa saja yang sudah Anda lakukan sebagai wujud 
Anda berjuang untuk kepentingan Kerajaan Sorga? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 
berjuang untuk kepentingan sorga? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengaplikasikan renungan hari ini? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia dan 
anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup 

kami. Ajar kami untuk dapat senantiasa berjuang bagi 
kepentingan sorga, bukan selalu mengutamakan 

kepentingan kami pribadi. Karena kami rindu untuk 
selalu menyenangkan hati-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 6-7 
Lukas 20:27-47 

 


