














Hari ke 5

Respon terhadap Panggilan Tuhan akan menentukan : 
Bertumbuh dan berkembangnya Kerajaan Allah di bumi

Gal 1:15 “Tetapi waktu IA, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih 
karunia-Nya, ayt. 16 berkenan menyatakan anak-Nya di dalam Aku supaya aku memberitakan Dia di antara 
bangsa-bangsa bukan Yahudi ...”
Yoh 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.
DefinisiDefinisi dari “panggilan”, adalah : dipisahkan, dikhususkan, dipersiapkan, diperlengkapi untuk pencapain 

suatu tujuan. Setiap kita yang telah menerima panggilan Sorgawi dari Tuhan, hendaklah kita focus terhadap 
panggilan tersebut menjadi prioritas tujuan hidup sehingga semakin mempertegas pilihan Tuhan atas setiap 
pribadi kita di dalam Tuhan.
Sebab sangat banyak orang yang tidak mengerti panggilan hidupnya setelah menerima Tuhan Yesus 

secara pribadi, sehingga tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjan Tuhan yang Ajaib dan Dahsyat di kehidupan 
pribadi, di keluarganya dan di lingkungan sekitarnya.
FFaktor-faktor kegagalan dalam menjalani panggilan Tuhan :
- Motivasi yang salah : Tidak dalam kemurnian hati, tidak tulus hati, kepentingan diri  sendiri.
- Tidak hidup dalam ketaatan : Tidak intim dengan Tuhan, lari dari proses.
- Ketidak setiaan: Kompromi/masih hidup dalam kebiasaan lama (dosa)
Filipi 3:13 Tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah dibelakangku....., ayat 14, dan berlari-

lari kepada tujuan ........
Saat seseorang merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan menambahkan kepadanya 

perkara-perkara Kerajaan Allah dengan segala kekayaan-Nya menurut anugerah-Nya, diantaranya ialah:
- Otoritas Roh Kudus, Kisah Rasul 1:8 sebagai Representative of Christ Kingdom (ROCK) dengan:
- Buah-buah Roh Kudus, Galatia 5:22,23.
- Karunia-karunia Roh Kudus. 1 Kor. 12:7-11.
- Jawatan Panggilan dalam Pelayanan, Efesus 4:11,12.
SemuaSemua perkara diatas Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup bertanggung 

jawab demi perluasan Kerajaan Allah di Bumi. Seperti juga yang Paulus terima dari Tuhan dan dalam penera-
pan kehidupan pelayanannya untuk menjangkau bangsa-bangsa, sehingga Paulus layak menyandang seba-
gai Rasul didalam pelayanannya, sesuai dengan guratan dari setiap tulisannya sebagai : “Suratan yang terbuka 
bagi semua orang”.
 Biarlah seluruh panca indera kita fungsikan untuk merespon panggilan Tuhan dengan mengikuti pimpinan 

Roh Kudus, untuk mempertegas panggilan Tuhan Yesus didalam hidup kita, sebagaimana teladan yang Paulus 
berikan kepada kita warga Kingdom, sehingga layaklah Paulus disebut sebagai Rasul Tuhan, yaitu : “Rasul 
Paulus”.  Maka Kemuliaan Allah memenuhi seluruh Bumi, melalui  kesaksian hidup dan pelayanan yang telah 
Tuhan percayakan sebagai bukti  “Responable” dalam panggilan dan pilihan Tuhan melalui hidup kita, banyak 
orang juga menemukan Destiny of Christ Kingdom, Amin..! (YD)






































