


21 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KASIH YANG MENGERJAKAN MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 57:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 57:3b (FAYH) Ia akan mengirimkan 
pertolongan dari surga untuk menyelamatkan aku 
karena kasih dan kesetiaan-Nya. 
 
Berkomitmen untuk tidak mengambil uang dari hasil 
kejahatannya, Bp. Yoseph dan istrinya terpaksa puasa 
tiga hari. Yang mereka lakukan setiap hari adalah 
berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan di Pondok 
Daud. Ya, setelah Bp. Yoseph bertobat dari kehidupan 
lamanya di dunia hitam, ia harus merelakan dirinya 
untuk masuk dalam proses Tuhan. Namun Tuhan tidak 
tinggal diam, di hari ke-4 Tuhan kirimkan seorang 
hamba Tuhan untuk membelikan mereka makan. 
Bukan hanya itu saja, ketika mereka membutuhkan 
tempat tinggal yang dekat dengan GBI Keluarga Allah 
Solo, ada seorang ibu yang menyediakan tempat secara 
gratis dan bersedia memelihara kehidupan mereka 
berdua selama di Solo. Ibu itu mengaku bahwa Tuhan 
Yesus memberinya mandat untuk melakukannya. Bp. 



Yoseph pun semakin percaya bahwa kasih Tuhan Yesus 
itu sungguh-sungguh nyata. Bahkan ketika ia 
menginginkan sebuah gitar agar ia bisa menyembah 
Tuhan sendiri di rumah, tiba-tiba ada orang yang 
digerakkan Tuhan untuk membelikannya gitar. 
 
Allah mengekspresikan besar kasih-Nya dalam diri 
seseorang dengan mengerjakan mujizat. Ya, mujizat 
membuat orang semakin mengerti bahwa Tuhan 
benar-benar mengasihinya. Namun bukan berarti kalau 
kita belum mengalami mujizat, itu artinya Tuhan tidak 
mengasihi kita. Ingat, anugerah keselamatan kita 
sesungguhnya adalah mujizat terbesar yang pernah 
dikerjakan Tuhan bagi kita. Dia yang telah menerima 
kita apa adanya dan tidak mempedulikan seberapa pun 
buruknya masa lalu kita, itulah mujizat dan anugerah 
yang sangat besar bagi kita.  
 
Mujizat tidak perlu sesuatu yang besar atau 
spektakuler. Sesungguhnya saat kita bisa bangun di 
pagi hari, menghirup udara segar, kita bisa melihat 
segala sesuatu di sekeliling kita dan menggerakkan 
setiap anggota tubuh kita dengan baik, itu juga adalah 
mujizat. Bersyukurlah untuk mujizat kecil maupun 
mujizat besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. 
Sadarilah bahwa semuanya itu adalah bukti kasih Allah 
yang sangat besar bagi hidup Anda.  
 



RENUNGAN 
Allah MENGEKSPRESIKAN BESAR KASIH-NYA dalam 
diri seseorang dengan MENGERJAKAN MUJIZAT. 
 
APLIKASI 
1. Mujizat apa yang sudah Anda alami dalam hidup 

Anda? 
2. Sadarkah Anda bahwa itu adalah bukti kasih Allah 

yang sangat besar bagi Anda? Mengapa demikian? 
3. Komitmen apat yang akan Anda lakukan untuk 

meresponi kasih Allah yang sudah mengerjakan 
mujizat dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur punya Allah yang Maha Kasih 
seperti Engkau. Ajar kami untuk terus menyadari 

bahwa setiap hari adalah mujizat. Setiap hari kami 
melihat karya tangan-Mu yang ajaib dalam hidup 

kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 22-24 
Markus 14:1-26 



22 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENJADI ORANG YANG SPESIAL DI HATI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:16-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama 
dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa 
lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya 
kasih Kristus,  
 
Leony adalah anak bungsu dari empat bersaudara. 
Ibunya yang seorang janda berusaha sekuat tenaga 
menghidupi dan mencukupi kebutuhan keempat 
anaknya. Berbagai pekerjaan dilakoni, dari dini hari 
sampai petang tak kenal lelah ia bekerja. Sampai di 
rumah, tentu tenaga sudah terkuras. Leony selalu 
menyambut ibunya dengan segelas teh manis hangat. 
Ia pun memberikan pijatan di bahu ibu, melepaskan 
semua kelelahannya. Sambil membantu pekerjaan ibu 
di rumah, Leony dan ibunya bertukar cerita tentang 
kegiatan mereka seharian tadi. Leony tak pernah 
mengeluh tentang keadaan mereka, bahkan ia selalu 
menunjukkan rasa terima kasih pada ibunya yang telah 
bersusah payah. Walaupun ibu sangat menyayangi 



semua anaknya, Leony mendapat tempat spesial di hati 
ibunya. Hubungan mereka yang begitu dekat membuat 
Leony betul-betul bisa merasakan besarnya kasih ibu 
pada anak-anaknya, dan hal ini yang membuat Leony 
selalu bisa bersyukur.  
 
Seperti Tuhan yang tidak pernah pilih kasih dalam 
mengasihi semua anak-anakNya, tetapi ada orang-
orang tertentu yang bisa merasakan dan mengalami 
kasih Allah itu dalam skala yang jauh lebih besar dari 
kebanyakan orang. Mereka inilah yang membangun 
kehidupan Pondok Daud. Selalu ada pujian, 
penyembahan, dan ucapan syukur dalam hidup 
mereka, sebagai wujud cinta dan pengagungan pada 
Tuhan. Orang-orang inilah yang menjadi spesial di hati 
Tuhan, dan mereka pun mengalami begitu banyak 
perlakuan-perlakuan yang sangat spesial dari Tuhan. 
  
Jangan sampai kita hanya menjadi jemaat biasa, tetapi 
jadilah jemaat kesayangan Tuhan, jemaat prioritas 
dalam kerajaan sorga. Jadilah jemaat yang bukan 
hanya dikasihi Tuhan, tetapi membuat Tuhan makin 
tertarik, makin jatuh cinta pada kita. Maka kita akan 
dibuat terkesima melihat ekspresi besar kasih-Nya 
yang akan membanjiri hidup kita. Terobosan demi 
terobosan, mujizat demi mujizat akan terjadi dengan 
sangat mudah dan cepat dalam hidup kita. (PF) 
 



RENUNGAN 
Jadilah orang yang SPESIAL di hati Tuhan, agar kita bisa 
MERASAKAN dan MENGALAMI besarnya kasih Allah 
dalam SKALA YANG MELEBIHI orang lain. 
 
APLIKASI 
1. Sebesar apakah Anda merasakan dan mengalami 

kasih Tuhan dalam hidup Anda? 
2. Bagaimana Anda mengungkapkan rasa syukur dan 

cinta Anda pada Tuhan? 
3. Menurut Anda, orang yang bagaimanakah yang 

membuat Tuhan tertarik bahkan jatuh cinta?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, saat kami menyadari betapa besarnya 

kasih-Mu pada kami, tak ada lain yang bisa kami 
naikkan kecuali ucapan syukur tiada habisnya. Engkau 
sungguh teramat baik pada kami, dengan apa kiranya 

kami membalas segala kebaikan-Mu. Pakailah kami 
Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 25-27 

Markus 14:27-53 



23 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA MENGALAMI SEGUDANG MUJIZAT DAN 

TEROBOSAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 16:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 16:8 Aku senantiasa memandang kepada 
TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak 
goyah. 
 
Hari itu diawali dengan banyak kegembiraan. SD 
tempat Annie mengajar tengah melakukan karyawisata 
ke museum yang tadinya adalah stasiun kereta tua. 
Menjelang siang, gempa mengguncang kota mereka. 
Lantai ruangan tempat Annie beserta beberapa rekan 
guru dan murid-murid mereka  berada amblas. Mereka 
pun terjebak di bawah reruntuhan. Untung saja meski 
mereka terluka, tidak sampai ada yang jiwanya 
terancam. Dalam kondisi terjebak dan gelap, waktu 
berjalan teramat lambat. Keputusasaaan mulai 
menghinggapi mereka. Hanya Annie yang terus 
menyemangati rekan-rekan dan semua murid mereka. 
“Tenang saja, Lukas akan segera menemukan kita. Dia 
tahu di mana aku berada.” Rekannya yang mengetahui 



bahwa tunangan Annie adalah seorang petugas 
damkar berkata, “Kau yakin? Bisa jadi dia sedang sibuk 
menyelamatkan orang-orang lain di atas sana, atau 
malah dia sendiri juga terlibat kecelakaan.” Dengan 
tegas, Annie menjawab, “Tidak. Lukas tahu aku 
mempercayainya. Dia akan segera mencariku.” 
 
Sementara itu, di atas sana Lukas dan timnya sedang 
berusaha menyingkirkan bongkahan puing-puing 
reruntuhan. Sudah tiga hari mereka bekerja. Banyak 
yang mereka selamatkan, tetapi tidak dengan Annie. 
Teman-teman Lukas mulai berusaha menghentikan 
usaha kerasnya mencari tunangannya. Namun Lukas 
berkata, “Tidak, Annie mempercayaiku!” Pada 
akhirnya, Lukas pun berhasil menemukan Annie 
beserta yang lainnya. 
 
Cinta adalah kekuatan penggerak terbesar di dunia ini. 
Seperti Annie, mungkin hidup kita pun mengalami 
goncangan dan kita terjebak dalam situasi tanpa jalan 
keluar. Namun, ketika kita berada dalam hubungan 
penuh cinta dengan Tuhan, iman kita akan selalu 
dibangkitkan. Secara alamiah, kita tahu bahwa Tuhan 
tidak akan diam saja. Dan benar, Tuhan akan 
memastikan pertolongan-Nya datang tepat waktu. Dia 
akan mengekspresikan besar kasih-Nya kepada kita 
dalam perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib, sehingga 



mujizat Pondok Daud benar-benar dinyatakan dalam 
hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Rahasia untuk mengalami SEGUDANG MUJIZAT serta 
TEROBOSAN adalah ketika Tuhan dan kita SALING 
JATUH CINTA.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda jatuh cinta dengan tulus kepada 

Tuhan? Apa yang membuat Anda mencintai Tuhan? 
2. Mengapa Anda perlu saling jatuh cinta dengan 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa lebih jatuh cinta lagi kepada 

Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 

begitu besar atas hidup kami. Bawalah kami masuk 
lebih dalam lagi dalam hati-Mu, sehingga kami pun 
boleh memiliki hubungan kasih yang semakin nyata 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 28-29 
Markus 14:54-72 



24 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGEKSPRESIKAN KASIH KEPADA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Samuel 6:1-23 
 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 6:12Diberitahukanlah kepada raja Daud, 
demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah Obed-
Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut 
Allah itu." Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu 
dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. 
 
Setiap rhema mengenai Pondok Daud digemakan, hati 
Maria begitu bergelora untuk menjawab panggilan 
Tuhan untuk melayani di Pondok Daud. Tetapi karena 
alasan anak, sang suami tidak mengizinkan. Hati Maria 
sedih, tetapi tidak hilang akal. Ia bulatkan tekadnya. 
Setiap hari, ia bangun jam tiga pagi, sebelum anak-anak 
dan suami bangun. Lalu ia datang ke Pondok Daud 
untuk mempersembahkan cintanya kepada Tuhan. Ia 
berharap suatu hari bisa ikut melayani di Pondok Daud 
bersama suaminya. Karena Maria tahu ini adalah masa 
lawatan terdahsyat, ini adalah kerinduan Tuhan yang 
paling dalam untuk membangun Pondok Daud yang 
runtuh (Am. 9:11). Tidak perlu menunggu waktu lama, 



Tuhan jawab kerinduan Maria. Karena pendarahan 
hebat akibat ambeien yang tak kunjung sembuh, sang 
suami akhirnya luluh hatinya dan mau diajak ke Pondok 
Daud. Tuhan pun mulai berkarya, menyembuhkan  
bahkan menjamah hati suaminya, sehingga timbul 
kerinduan untuk melayani di Pondok Daud.  
 
Seperti Obed Edom yang dengan sepenuh hati 
membuka rumahnya lebar-lebar untuk tabut Tuhan, 
demikianlah keluarga Maria sekarang. Kasih Allah tidak 
henti-hentinya membanjiri hidup mereka. Mulai dari 
keluarga yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang terus 
ditambahkan di kelompok sel, dan usaha baru yang 
sangat diberkati. Baru-baru ini, mereka bahkan 
menerima sebuah mobil yang secara akal pikiran 
manusia tidak mungkin untuk didapat. Ya, inilah 
mujizat Pondok Daud. 
 
Ketika kita tidak tanggung-tanggung, tetapi dengan 
sepenuh hati mengekspresikan cinta kita kepada 
Tuhan, seperti hamba-Nya Daud yang tidak takut 
direndahkkan karena tarian yang diekspresikannya 
kepada Tuhan, maka Tuhan yang hatinya mudah 
tersentuh, tidak mungkin tidak untuk memberkati kita 
kembali. Jadi, ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. 
Sungguh-sungguh kasihilah Tuhan, sehingga ketika Dia 
lewat di depan kita, ekspresi cinta kita yang mendalam 
menarik kebesaran kasih-Nya dalam hidup kita. 



 
RENUNGAN 
Ketika kita SUNGGUH-SUNGGUH MENGASIHI Tuhan, 
kita akan mengekspresikannya dalam TINDAKAN 
NYATA. 
 
APLIKASI 
1. Dengan cara apakah Anda menabur kasih kepada 

Tuhan? 
2. Tindakan nyata seperti apa yang akan Anda 

lakukan? 
3. Lalu, apa dampak positif/mujizat besar yang Anda 

terima ketika melayani di Pondok Daud? Coba 
tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami sangat bersyukur atas Pondok Daud yang 
Engkau nyatakan atas  kami. Kami mau berkomitmen 

untuk mengekspresikan cinta kami terlebih dahulu, 
sehingga kami boleh melihat kebesaran kasih Allah 

juga menghampiri hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 30-31 
Markus 15:1-25 



25 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGANGKAT TANGAN TANDA MEMUJA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 50:1-23 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 50:23 Siapa yang mempersembahkan syukur 
sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur 
jalannya, keselamatan yang dari Allah akan 
Kuperlihatkan kepadanya." 
 
Sebelum Piala Dunia FIFA 2018, ekspresi iman 
kekristenan tidak pernah terlepas dari lapangan sepak 
bola Brazil. Hal ini karena hampir 90% populasi 
penduduknya memeluk agama Kristen. Sebelum dan 
sesudah bertanding, tim-tim yang bermain akan 
berdoa bersama. Mereka pun kerap merayakan gol 
dengan menampilkan kaos dengan pesan-pesan 
kekristenan. Saat memenangkan Piala Dunia 1994, 
Claudio Taffarel dan Jorginho mengakui keterlibatan 
aksi ilahi atas kemenangan mereka. Saat pemain Italia 
gagal menyarangkan gol tendangan penalti pada 
gawang mereka, Taffarel berlutut di lapangan sambil 
mengangkat tangannya. Adegan tersebut pun 



diabadikan dalam sebuah foto yang kemudian menjadi 
sampul buku "Quem Venceu o Tetra?"  
 
Buku yang judulnya berarti "Siapa yang Memenangkan 
Kejuaraan Keempat?" ini berisi kesaksian para atlet 
Kristen Injili yang memuji Tuhan atas kemenangan 
mereka. Mereka mengakui perbuatan-Nya yang ajaib 
atas hidup mereka. Ungkapan cinta mereka kepada 
Yesus tidak terbendung, sebab mereka menyadari 
betapa besar pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. 
Dunia pun menyaksikan, semakin mereka 
mengekspresikan pujian mereka pada Tuhan, semakin 
hati Tuhan disenangkan, dan Dia pun semakin berkarya 
lagi dalam hidup mereka. Itulah yang membuat tim 
sepak bola Brasil selalu berada di peringkat atas dunia.  
 
Ini adalah hal yang semestinya menginspirasi kita 
semua. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. 
Kasih dan karya-Nya yang terbesar dalam hidup kita 
pun telah dibuktikan-Nya di atas kayu salib. Ketika kita 
menyadari bahwa itu adalah hal yang luar biasa, tentu 
kita akan melakukan apa pun bagi-Nya. Terlebih lagi 
hanya mengangkat tangan saat kita memuji 
menyembahnya, dalam ibadah maupun Pondok Daud. 
Lakukanlah dengan senang hati dan rela hati, maka hati 
Tuhan akan disenangkan. Kita pun akan melihat karya 
Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kita. Kita akan 
dibawa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Besarnya 



ekspresi kasih sayang Tuhan akan terus terjadi tanpa 
berhenti dalam diri kita. 
 

RENUNGAN 
Saat kita MENGANGKAT TANGAN karena hati kita 
MEMUJA dan MENGAKUI Tuhanlah Allah yang 
berkuasa atas hidup kita, HATI-NYA DISUKAKAN. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkan Anda mengangkat tangan ketika memuji 

menyembah Tuhan? 
2. Menurut Anda, apakah artinya mengangkat tangan 

ketika memuji menyembah Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat mengekspresikan hati Anda 

lebih lagi saat menyembah Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan yang 

senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Kami 
mengakui, dalam segala situasi, Engkaulah yang 

mengendalikan hidup kami. Hidup kami aman dalam-
Mu dan apa pun yang terjadi, semua itu Engkau izinkan 
untuk menyatakan karya-Mu yang indah dalam hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 32-34 

Markus 15:26-47 



26 OKTOBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

NYANYIAN MAZMUR YANG MENYENANGKAN HATI 
TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 100:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 100:4 Masuklah melalui pintu gerbang-Nya 
dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya 
dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan 
pujilah nama-Nya! 
 
“Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Inilah pujian 
syukurku Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu,” kalimat 
itu tak henti terucap dari mulut Bobi. Sambil duduk 
bersimpuh, tangan kanannya menggapai ke atas, 
tangan kirinya memegangi dada, kepalanya tertunduk. 
Kelopak matanya yang terpejam tidak kuasa mencegah 
air matanya yang mulai mengalir. Seiring alunan pujian 
penyembahan Pondok Daud, bibirnya tiada henti 
bermazmur. Ia terus mengingat kebaikan Tuhan, ia 
memuji Tuhan, ia mengucap syukur atas semua yang 
terjadi dalam hidupnya, dan ia menyadari betapa 
lemah dirinya di hadapan Tuhan. Rasa sukacita, syukur, 



dan kedamaian yang berkelindan di dalam hati, ia 
curahkan lewat untaian mazmurnya. 
 
Kata puji-pujian di dalam Mazmur 100:4 menggunakan 
kata asli Tehillah. Tehillah adalah ledakan sukacita, 
sorak-sorai, mengelu-elukan Tuhan, yang diekspresikan 
dengan nyanyian. Itulah yang dinamakan bermazmur. 
Di dalam kisah di atas, Bobi melakukan penyembahan 
sebagaimana yang dilakukan pemazmur dalam 
Mazmur 100. Ia bermazmur dengan sukacita dan 
kesadaran akan kehadiran-Nya. Ia mengingat Tuhan 
yang telah menciptakan dan menebusnya. Bobi 
merendahkan diri dan menyadari bahwa ia adalah 
umat-Nya dan Tuhan adalah gembalanya.  
 
Seperti halnya yang dialami Daud, bani Korah, dan 
pemazmur lainnya, bermazmur merupakan nyanyian 
luapan hati yang begitu orisinil yang diilhami dari Roh 
Kudus. Dengan bermazmur, kita menyanyikan 
perasaan kita dan menuangkan kekaguman kita akan 
Tuhan melalui nada dan syair. Mazmur seperti ini 
sangat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 
momentum penyembahan seperti ini, kita akan 
merasakan keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. 
Karena itu, marilah dalam saat teduh, dalam ibadah, 
kita selalu mengundang Roh Kudus untuk memimpin 
mazmur kita. Saat Roh Kudus yang memimpin, hati kita 
akan dibukakan sehingga bisa menyadari besarnya 



kasih Allah. Dengan tuntunan Roh Kudus, mazmur kita 
akan menjadi suatu persembahan istimewa, yang 
manis dan harum di hadapan Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Luapkanlah SUARA HATI dan PERASAAN kita kepada 
Tuhan dalam NYANYIAN MAZMUR, maka hati-Nya 
akan SANGAT-SANGAT DISENANGKAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanapun keadaan Anda, tahukah Anda bahwa 

Tuhan sangat mengasihi Anda dan sangat rindu 
untuk bertemu dengan Anda? 

2. Mengapa Tuhan sangat disenangkan dengan 
pujizan mazmur Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa menyambut kerinduan 
Tuhan, dan masuk dalam penyembahan yang intim 
dengan-Nya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam kemuliaan-
Mu, Engkau berkenan menebus kami dari belenggu 

dosa. Kami yang bukan siapa-siapa, telah Kau pilih dan 
Kau kasihi luar biasa. Kami bersyukur memiliki Bapa 
seperti-Mu. Kami mau mempersembahkan seluruh 
hidup kami kepada-Mu. Pakailah hidup kami sesuai 

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



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 1-3 
Markus 16 



27 OKTOBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MENUNJUKKAN EKSPRESI KASIH 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 7:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 7:17Aku hendak bersyukur kepada TUHAN 
karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama 
TUHAN, Yang Mahatinggi. 
 
Ciko, anjing kecil peliharaan Rachel yang sudah 
menemani Rachel selama satu tahun ini, adalah anjing 
yang sangat menyenangkan. Setiap kali Rachel akan 
pergi meninggalkan rumah, Ciko selalu berusaha ingin 
ikut. Saat Rachel menutup pintu gerbang, Ciko selalu 
menaikkan kakinya ke pagar seolah-olah ingin 
melompat keluar pagar, dan ketika ia menyadari 
bahwa dirinya tidak bisa melompat pagar, maka Ciko 
akan berlari berputar-putar kebingungan hingga 
akhirnya ia kelelahan sendiri dan merebahkan dirinya 
di lantai. Saat Rachel ada di rumah, kemanapun Rachel 
bergerak Ciko selalu mengikuti. Kalau Rachel hanya 
duduk saja, maka Cikopun duduk di dekat kaki Rachel 
sambil matanya terus mengawasi gerak gerik Rachel. 



Itu sebabnya Rachel sangat menyayangi Ciko sebab 
Ciko selalu menunjukkan ekspresi kasihnya terhadap 
Rachel.  
 
Kasih seringkali baru bisa diketahui atau dirasakan 
kalau diekspresikan. Banyak orang tidak tahu apakah 
kita mengasihinya atau tidak jika kita tidak 
mengekspresikannya. Ekspresi kasih bisa bermacam-
macam; bisa melaui perkataan, sikap, atau juga bisa 
melalui tindakan nyata. Yang jelas, kasih baru bisa 
diketahui kalau diekspresikan.  
 
Begitupun kasih kita kepada Tuhan, perlu 
diekspresikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja 
ekspresi kasih kita kepada Tuhan adalah melalui 
tindakan ketaatan kita terhadap firman-Nya, bisa juga 
melalui ucapan syukur yang terus-menerus mengalir 
dari dalam hati kita. Dalam penyembahan, ekspresi 
kasih kita bisa kita tunjukkan melalui kata-kata 
pengagungan, pemujaan dan sikap penyembahan yang 
intim kepada Tuhan. Apapun bentuknya, jangan ragu 
dan malu untuk menunjukkan ekspresi kasih kita 
kepada Tuhan saat kita memuji dan menyembah-Nya. 
Jika ekspresi kasih itu sungguh-sungguh keluar dari hati 
kita yang mengasihi-Nya, pastilah hati Tuhan disukakan 
dan Ia berkenan atas penyembahan kita.  
 
 



RENUNGAN 
JANGAN RAGU dan JANGAN MALU untuk 
MENUNJUKKAN ekspresi kasih kita KEPADA TUHAN 
saat kita memuji menyembah-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menunjukkan ekspresi kasih 

Anda kepada Tuhan? 
2. Apa ekpresi kasih Anda kepada Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa terus menunjukkan ekspresi kasih Anda kepada 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Engkau besar Ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, 
Engkau Perkasa. Tidak ada Allah selain Engkau. Kami 
kagum dan hormat akan setiap karya-MU yang ajaib 
dalam hidup kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan di 

dalam hidup kami. Selama-lamanya Engkau Raja yang 
memerintah dan berdaulat atas hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 4-6 

Lukas 1:1-20 


	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 1#
	KASIH YANG MENGERJAKAN MUJIZAT
	BACAAN HARI INI
	Mazmur 57:1-12
	RHEMA HARI INI
	Allah MENGEKSPRESIKAN BESAR KASIH-NYA dalam diri seseorang dengan MENGERJAKAN MUJIZAT.
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 2#
	MENJADI ORANG YANG SPESIAL DI HATI TUHAN
	BACAAN HARI INI
	Efesus 3:16-21
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 3#
	RAHASIA MENGALAMI SEGUDANG MUJIZAT DAN TEROBOSAN
	BACAAN HARI INI
	Mazmur 16:1-11
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 4#
	MENGEKSPRESIKAN KASIH KEPADA TUHAN
	BACAAN HARI INI
	2 Samuel 6:1-23
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 5#
	MENGANGKAT TANGAN TANDA MEMUJA TUHAN
	BACAAN HARI INI
	Mazmur 50:1-23
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 6#
	NYANYIAN MAZMUR YANG MENYENANGKAN HATI TUHAN
	BACAAN HARI INI
	Mazmur 100:1-5
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	Yosua 1-3
	Markus 16
	RENUNGAN KELUARGA ALLAH
	HARI 7#
	MENUNJUKKAN EKSPRESI KASIH
	BACAAN HARI INI
	Mazmur 7:1-17
	RHEMA HARI INI
	APLIKASI
	BACAAN ALKITAB SETAHUN
	Yosua 4-6
	Lukas 1:1-20

