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PERUMPAMAAN TALENTA

RENUNGAN: Matius 25: 14-30 

Perumpamaan talenta menceritakan mengenai 
beberapa hamba dari seorang tuan, di mana 
hamba-hamba tersebut ada yang berhasil 
menggunakan setiap kesempatan yang 
tuannya berikan dengan baik, namun ada juga 
yang tidak berhasil menggunakan kesempatan 
yang ada. Perumpamaan talenta ini sama 
dengan perumpamaan uang mina pada Lukas 
19. Pada waktu hamba yang memperoleh 5 
uang mina berhasil melipatgandakan menjadi 
10 uang mina maka ia mendapat hadiah 
10 kota dari tuannya. Namun hamba yang 
tidak mau menggunakan kesempatan yang 
diberikan, tidak memperoleh apa-apa (tidak 
mangalami lawatan Tuhan). Apa rahasia 
hamba-hamba yang sukses ini? Rupanya 
mereka rajin dan setia melakukan perkara 
kecil yang tuannya percayakan. Tidak 
menganggap remah dengan apapun yang 
Tuhan percayakan dalam hidup mereka. 
Meskipun kelihatannya kecil dan tidak berarti, 
mereka melakukannya dengan rajin dan 
sungguh-sungguh. Inilah kunci menerima 
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RENUNGAN: Hakim-hakim 13: 1-5, 14: 1-3, 
16: 15-22, 28-31

Hari ini kita belajar dari tokoh alkitab yang 
bernama Simson. Sejak dari kandungan Tuhan 
sudah memilih dia untuk menjadi hakim atas 
Israel. Ia hidup di dalam panggilannya sampai 
suatu saat hatinya terpaut kepada wanita Filistin 
yang tidak mengenal Tuhan. Ia menikahi wanita 
itu walaupun orang tuanya tidak merestuinya. 
Kemudian ia berpisah dari istrinya dan mulai 
bermain-main dengan wanita-wanita Filistin 
lainnya. Dia melakukan dosa perzinahan dan 
tidak mau bertobat dari dosanya. Sampai pada 
akhirnya ia terjerat oleh seorang wanita Filistin 
yang bernama Delilah, yang membawanya 
kepada kekalahan terhadap Filistin. Simson 
kehilangan semua kesempatan yang Tuhan 
berikan baginya untuk menjadi hakim bagi Israel 
sepanjang hidupnya. Ia mati muda di tangan 
musuhnya orang Filistin. Sangat disayangkan 
apa yang terjadi di dalam hidupnya. Mengapa 
ia kehilangan semua kesempatan baik dan 
lawatan Tuhan dalam hidupnya? Karena ia terus 

Sumber: Ps. Juliet Pranoto

PERISTIWA PENTAKOSTA

RENUNGAN: Kisah Rasul 1: 4-9, Kisah Rasul 
2: 1-4 

Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 
sebelum kenaikanNya ke sorga, selama 
40 hari Yesus menampakan diri kepada 
murid-muridNya. Pada waktu Yesus sedang 
menampakan diri, Ia memberi pesan kepada 
mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem 
sambil menantikan janji Bapa yaitu mereka 
akan dibaptis oleh Roh Kudus. Pada waktu 
itu ada sekitar 500 murid-murid yang 
mendengarkan pesan itu, 1 Kor 15: 6. Setelah 
Yesus memberikan pesan itu, Ia terangkat 
ke surga. Murid-murid kembali ke Yerusalem 
dan mulai menanti-nantikan janji Tuhan, 
mereka bertekun dengan sehati dalam doa 
bersama-sama, Kis 1: 14. Namun setelah 
ditunggu-tunggu janji Tuhan tidak kunjung 
datang juga, sebagian besar dari murid-murid 
yang ada mulai meninggalkan perkumpulan 
doa tersebut. Sehingga pada akhirnya hanya 
tertinggal 120 murid yang tetap berdoa dan 
menantikan janji Tuhan, Kis 1: 15. Pada 
hari kesepuluh mereka berdoa, tiba-tiba 
Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah 
mereka, dan mereka dibaptis Roh Kudus 
serta dipenuhi kuasa Roh Kudus. Melalui 

lawatan Tuhan, melakukan dengan 
sungguh-sungguh apapun yang Tuhan 
percayakan dalam hidup kita, baik di dalam 
keluarga, pekerjaan maupun pelayanan 
pekerjaan Tuhan. 

DEKLARASI: Lukas 19: 17: Katanya 
kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu 
itu, hai hamba yang baik; engkau telah 
setia dalam perkara kecil, karena itu 
terimalah kekuasaan atas sepuluh kota

TINDAKAN: Saya akan merenungkan 
firman hari ini dan juga akan mulai 
melakukannya sepanjang hari ini

DOA: Saya akan terus berdoa untuk 
lawatan Tuhan pada ibadah online besok .

hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat 
dan meninggalkan dosa-dosanya sehingga pada 
akhirnya dosa-dosanya menjeratnya sampai 
kepada kematiannya. 

DEKLARASI: 1 Yohanes 1: 9: Jika kita mengaku 
dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita 
dan menyucikan kita dari segala kejahatan

TINDAKAN: Saya akan berdoa dan memohon 
ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa 
yang masih saya lakukan sampai hari ini 
dan memohon agar Roh Kudus memberikan 
kuasaNya untuk saya dapat meninggalkan dosa-
dosa tersebut

DOA: Saya berdoa untuk ibadah online dan 
semua yang melayani ibadah hari ini.

                                                                             

firman hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa 
apabila Tuhan sudah memberikan janji kepada 
kita, nantikanlah dengan tekun dalam doa 
bersama-sama, sebab lawatan Tuhan akan 
datang dengan tiba-tiba. Kalau kita dalam 
kondisi sedang tidak menantikan, maka 
lawatan itu akan terlewat dari hidup kita, persis 
seperti 380 murid yang ‘miss the moment’ 
akan lawatan Roh Kudus yang turun hari itu.  

DEKLARASI: Kisah 1: 14: Mereka semua 
bertekun dgn sehati dalam doa bersama-
sama…

TINDAKAN: Hari ini saya akan mulai berdoa 
dengan setia di dalam mezbah keluarga, 
kami akan sehati dalam doa bersama-sama 
menantikan lawatan Tuhan atas keluarga kami

DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List 
orang-orang yang belum mengenal Tuhan) 
dengan tekun sampai hidup mereka dijamah 
oleh Tuhan dan diselamatkan
Catatan:

Catatan:

Catatan:

D O N ’ T  M I S S  T H E  M O M E N T



MARTA DAN MARIA

RENUNGAN: Lukas 10: 38-42

Kisah Marta dan Maria juga merupakan 
contoh yang sangat baik untuk kita belajar 
bagaimana agar kita tidak kehilangan 
kesempatan / lawatan yang Tuhan akan 
berikan dalam hidup kita.  Pada waktu 
Yesus berkunjung ke rumah Marta, Marta 
langsung sibuk mempersiapkan makanan 
untuk Yesus dan murid-muridNya. Sedangkan 
Maria hanya duduk di bawah kaki Tuhan 
dan mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya 
karena Marta melakukan semuanya sendiri, 
ia mulai menjadi ‘stress’ dan mulai mengeluh 
kepada Tuhan Yesus akan Maria. Lalu Tuhan 
mengingatkan Marta untuk melakukan hal yang 
seperti Maria, duduk di kaki Tuhan. Tuhan 
mengingatkan Marta agar tidak kehilangan 
kesempatan baik untuk mendengarkan Tuhan. 
Tuhan juga mengingatkan Marta untuk tidak 
kuatir dan ‘stress’ dan menyusahkan diri 
dengan banyak perkara. Hari itu Marta 
kehilangan kesempatan emas untuk duduk dan 
berbincang-bincang dengan Tuhan. 

RAJA SAUL

RENUNGAN: 1 Samuel 13: 1-14

Hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu 
Raja Saul. Ia adalah raja Israel yang 
pertama. Sebagai raja Israel yang pertama, 
pada waktu Tuhan mengangkat ia menjadi 
raja, Tuhan berjanji bahwa kerajaannya akan 
kokoh untuk selama-lamanya, keturunannya 
turun temurun akan terus menjadi raja di 
Israel sampai selama-lamanya. Namun 
Raja Saul kehilangan kesempatan itu. 
Yang seharusnya kerajannya akan berdiri 
selama-lamanya, akhirnya harus diakhiri 
dengan tragis bahwa kerajaannya tidak akan 
tetap berdiri. Tuhan sudah memilih orang 
lain untuk menggantikan dia, yaitu Daud. 
Mengapa raja Saul kehilangan kesempatan 
itu dalam hidupnya?  Karena ternyata ia 
melakukan dosa pemberontakan terhadap 
Tuhan. Ia tidak taat kepada Tuhan dan 
juga kepada pemimpin rohani yang Tuhan 
tunjuk pada waktu itu yaitu nabi Samuel. 
Bahkan ia mencela Samuel karena tidak 
datang tepat pada waktunya. Ia juga 
melakukan persembahan korban bakaran 

YUNUS

RENUNGAN: Yunus 1, Yunus 3: 10 – 4: 2

Yunus sebagai nabi Tuhan hampir saja 
kehilangan kesempatan untuk memberitakan 
injil ke bangsa Niniwe. Puji Tuhan, Tuhan 
masih memberikan kesempatan kedua 
baginya. Pada waktu Tuhan menyuruh Yunus 
ke Niniwe, Yunus malah melarikan diri ke 
Tarsis. Namun di tengah perjalanannya terjadi 
badai sehingga kapal yang ditumpanginya 
hampir tenggelam. Sadar bahwa kejadian 
itu terjadi akibat ulah kekerasan hatinya, 
maka ia menyuruh orang-orang kapal untuk 
melemparkannya ke laut. Namun Tuhan tetap 
beserta dengan dia, sehingga mengijinkan 
seekor ikan besar untuk menelan dia dan 
membiarkan dia selama 3 hari di perut ikan. 
Di dalam perut ikan iapun bertobat dan 
bersedia untuk kembali ke Niniwe. Mengapa 
Yunus hampir saja kehilangan kesempatan 
emas dalam hidupnya untuk menginjil? 
Karena ia tidak memiliki belas kasihan bagi 
bangsa Niniwe. Ia tidak rela Niniwe bertobat 
dan luput dari malapetaka. Ia tahu kalau ia 
memberitakan injil, pasti Niniwe bertobat 
sehigga Tuhan akan meluputkan mereka 
dari malapetaka. Ia tidak rela hal itu terjadi, 

LIMA GADIS BIJAKSANA

RENUNGAN: Matius 25

10 gadis di dalam perumpamaan Tuhan 
Yesus ini melambangkan gereja Tuhan 
atau kumpulan anak-anak Tuhan. Ada 5 
anak-anak Tuhan yang bijaksana dan ada 
5 yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh ? 
Karena mereka membiarkan waktu di mana 
seharusnya Tuhan melawat mereka terlewat 
begitu saja. 10 gadis ini sedang menantikan 
datangnya mempelai laki-laki, yaitu Tuhan 
Yesus sendiri. Mereka sedang menunggu 
lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Namun 
hanya 5 gadis yang akhirnya dapat mengikuti 
perjamuan kawin tersebut, dengan kata 
lain mengalami lawatan Tuhan. Apa yang 
menyebabkan mereka dapat mengalami 
lawatan Tuhan? Karena mereka memiliki 
pelita dan juga memiliki minyak. Pelita 
melambangkan firman Tuhan, Maz 119 : 
105 dan minyak melambangkan pengurapan 
Roh Kudus, Kel 29 : 7. Di dalam menantikan 
lawatan Tuhan kita perlu untuk senantiasa 
percaya kepada firmanNya dan banyak 
mendeklarasikan firmanNya. Kitapun perlu 
untuk senantiasa diurapi oleh Roh Kudus. 
Hidup kita perlu senantiasa dipenuhi Roh 

KAMIS

RABU

JUMAT

SELASA

DEKLARASI: Mazmur 46: 10: “Diamlah dan 
ketahuilah, bahwa Akulah Allah!” …

TINDAKAN: Hari ini saya akan banyak 
memuji dan menyembah Tuhan sampai 
saya merasakan kasihNya dan hadiratNya 
sehingga saya akan menjadi tenang dan 
tidak kuatir lagi

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga dan membawa semua 
pergumulan keluarga kami. Kami akan 
menggantikan keluhan dengan ucapan 
syukur. 

      

Kudus. Kita perlu meninggalkan kedagingan 
kita dan hawa nafsu dunia dan menguduskan 
diri kita barulah kita akan siap menantikan 
lawatan Tuhan yang akan datang dengan tiba-
tiba kedalam hidup kita. 

DEKLARASI: Mamur 57: 7: Hatiku siap, ya 
Allah, hatiku siap;  aku mau menyanyi, aku 
mau bermazmur.

TINDAKAN: Saya akan menyediakan waktu 
untuk berdoa dan memohon Roh Kudus untuk 
mengurapi saya kembali

DOA: Saya akan berdoa dengan keluarga 
saya hari ini dengan pokok-pokok doa 
keluarga kami dan akan mendeklarasikan 
firman Tuhan yang menjadi janji Tuhan bagi 
keluarga kami

yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Hal 
itu menandakan bahwa ia tidak taat kepada 
perintah Tuhan. Dan sangat disesalkan bahwa 
ia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya 
sehingga akhirnya ia harus mati secara tragis. 

DEKLARASI: Yakobus 4:7: Karena itu 
tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, 
maka ia akan lari dari padamu

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan 
memohon Tuhan memberikan saya hati yang 
baru, Yeh 36: 26 agar saya dapat lebih taat 
kepada Tuhan dan mudah untuk diajar olehNya

DOA: Hari ini saya akan berdoa bagi 
pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas 
saya, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan 
maupun gereja lokal dan memberkati mereka 
lewat doa-doa saya

karena menurut pandangannya bangsa 
Niniwe adalah bangsa yang jahat dan patut 
menerima penghukuman. Kita belajar hari 
ini, untuk menerima lawatan Tuhan, hati kita 
harus bersih dari kebencian. Hati kita harus 
penuh belas kasihan bagi orang lain dan 
mudah untuk mengampuni. 

DEKLARASI: Yohanes 15: 12: Inilah 
perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa agar 
Tuhan memenuhi hati saya dengan kasihNya 
sehingga saya dapat mengasihi yang lain, 
bahkan orang-orang yang pernah menyakiti 
hati saya

DOA: Saya akan berdoa untuk lawatan 
Tuhan pada ibadah online minggu ini.

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


