


9 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANUGERAH TUHAN YANG MENYELAMATKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 3:1-27 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 3:10 seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, 
seorangpun tidak. 
 
“Kak Kei, Kakak benar-benar seperti malaikat yang lahir 
di bumi,” kata salah seorang anak komsel Keilayang 
sedang curhat, “Cuma Kakak yang sabar dan mau 
pahamin aku.” Bukan sekali dua, Keila mendengar hal 
tersebut. Di dalam maupun di luar gereja, ia dikenal 
sebagai seorang yang penuh kasih. Saat mendengar 
komentar anak selnya itu, Keila tersenyum dan 
berkata, “Tidak ada orang yang terlahir sebagai 
malaikat di dunia ini.” Sambil mengingat masa lalunya, 
ia pun mulai bercerita kepada anak-anak selnya.  
 
Sedari kecil Keila memang memiliki rasa keadilan yang 
tinggi. Ia selalu mendahulukan orang lain dibandingkan 
dirinya. Namun, ketika ia sudah dewasa, sahabat 
terdekatnya mengkhianatinya. Ia pun tenggelam dalam 
kepahitan dan meninggalkan Tuhan. Sejak itu ia 



berusaha menjalani hidup menurut penilaiannya 
sendiri. Ia pikir ia sudah melakukan semua dengan baik 
dan benar, tetapi ia malah hampir terjerumus dalam 
pergaulan bebas serta obat-obatan terlarang. Di titik 
terendah hidupnya itulah, Tuhan mengulurkan tangan-
Nya dan meraih Keila kembali. Tiba-tiba saja orang 
yang hendak menjerumuskannya dijauhkan Tuhan 
darinya. “Aku yang hari ini ada karena Tuhan sudah 
menghapuskan ‘hutang-hutang’-ku yang tidak mungkin 
sanggup kubayar.” 
 
Seorang penulis kenamaan di abad ke-19, Oscar Wilde, 
berkata, “Setiap orang suci punya masa lalu dan setiap 
pendosa punya masa depan.” Tidak ada orang yang 
ditentukan lahir sebagai orang yang hidupnya selalu 
benar ataupun penuh kesalahan. Orang yang terlihat 
sangat baik sekalipun, bisa jadi memiliki masa lalu yang 
sangat kelam. Namun, tidak ada kesalahan yang terlalu 
besar yang tidak bisa Tuhan atasi. Dalam masa lalu, 
masa kini, maupun masa depan kita, Tuhan selalu 
menyediakan anugerah-Nyayang melimpah. Dia 
bahkan sanggup menggunakan kesalahan masa lalu 
kita untuk mengarahkan orang-orang kembali ke jalan-
Nya yang benar. Ya, Tuhan selalu ingin membawa kita 
dari kesalahan pada keajaiban. (MV.L) 
 
 
 



RENUNGAN 
Setiap manusia pasti pernah melakukan KESALAHAN, 
tetapi ANUGERAH TUHAN sanggup MENYELAMATKAN 
kita dari kesalahan. 
 
APLIKASI 
1. Kesalahan apakah yang masih menghalangi Anda 

untuk mendekat pada Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan ingin memberikan anugerah-Nya 

kepada Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat membiarkan hidup dalam 

anugerah Tuhan yang melimpah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang penuh 

kasih. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa 
menjadi apa-apa. Tuhan, kami ingin melangkah dalam 

anugerah-Mu yang menyertai kami dalam setiap 
perbuatan kami. Pakailah hidup kami untuk 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 12-13 
Lukas 22:1-30 



10 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
CARA PANDANG HIDUP YANG BENAR 

 
BACAAN HARI INI 
Hakim-Hakim 17:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Hakim-Hakim 17:6 Pada zaman itu tidak ada raja di 
antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang 
benar menurut pandangannya sendiri. 
 
Pak Heru berjanji kepada anaknya, Rendra, bahwa ia 
akan memberikan modal kerja setelah anaknya lulus 
kuliah. Saat janji itu dibuat, usaha Pak Heru sedang 
sangat sukses. Namun, beberapa tahun belakangan, 
bisnisnya mengalami kemerosotan yang sangat drastis. 
Pak Heru pun memutuskan untuk menjual sebidang 
tanah miliknya. Rencana awalnya, uang hasil 
penjualanya akan ia berikan kepada Rendra. Namun, 
tiba-tiba saja terpikirkan sebuah ide untuk memulai 
usaha baru. Pikirnya, "Ah, masih ada setahun lagi 
sebelum Rendra lulus. Kalau usaha baruku ini jalan, 
tidak hanya modal kerja yang dapat kuberikan untuk 
Rendra, tapi juga sebuah rumah." Tanpa pikir panjang, 
Pak Heru segera melaksanakan niatnya. Akan tetapi, 
kenyataan yang terjadi tidak sesuai yang ia harapkan. 



Bisnis barunya gagal. Tidak hanya kehilangan uang hasil 
penjualan tanah, Pak Heru terlilit hutang ratusan juta. 
 
Dalam kitab Hakim-Hakim, juga dikisahkan tentang 
seseorang yang membuat patung sembahan yang 
mahal untuk ditaruh di rumahnya. Kemudian ia 
mengundang seorang Lewi untuk menjadi imam 
baginya dan keluarganya. Saat itu ia pun merasa Tuhan 
telah berbuat baik padanya. Namun, pada akhirnya 
orang Lewi itu beserta orang-orang bani Dan 
merampas patung buatannya dan meninggalkan 
rumahnya. Apa yang awalnya dipandang baik olehnya 
ternyata berakhir dengan buruk. 
 
Adakah dari kita yang pernah mengalami hal serupa? 
Sering kali kita merasa tahu apa yang terbaik, bahwa 
kita mampu menjalani hidup ini sendiri. Kita melangkah 
tanpa bertanya sebelumnya kepada Roh Kudus karena 
kita memandang apa yang akan kita lakukan itu adalah 
hal yang paling benar. Namun ternyata, semua itu 
justru membawa kita kepada kekeliruan dan tidak 
jarang berujung kepada sebuah kegagalan yang besar. 
Jika itu yang Anda alami, ada kabar baik bagi Anda! 
Masih ada jalan keluar. Ada Yesus yang mampu dan 
mau menolong Anda. Percayalah, anugerah melimpah 
dari-Nya bisa mengubahkan kesalahan terbesar kita 
menjadi anugerah dan mujizat terbesar dalam hidup 
kita. 



RENUNGAN 
Apa yang kita pandang benar, terkadang malah 
membawa kita kepada KEKELIRUAN dan KEGAGALAN 
YANG BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda salah melangkah di dalam 

mengambil keputusan? 
2. Jika pernah, apa yang saat itu Anda lakukan? Dan 

bagaimana dampaknya dalam hidup Anda? 
3. Menurut Anda, mengapa kita seharusnya datang 

kepada Yesus sekalipun kita sudah salah 
melangkah?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu 

di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami dalam 
keadaan terpuruk pun, Engkau selalu ada bagi kami. 
Ampuni kami, ya Bapa, atas segala kesalahan yang 

pernah kami perbuat. Kami mau bertobat dari 
kesalahan kami dan datang kepada-Mu. Karena hanya 

Engkaulah yang dapat mengubah kegagalan kami 
menjadi anugerah yang besar. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 14-15 

Lukas 22:31-46 



11 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ANUGERAH MELIMPAH YANG SANGGUP 

MEMULIHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 41:8-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
 
Saat Yesus ditangkap dan disalibkan, ada dua pribadi 
yang mengalami keterpurukan hebat, lebih daripada 
yang lainnya. Mereka adalah Simon Petrus dan Yudas 
Iskariot. Simon Petrus terkenal sangat radikal dan 
berani, siapa sangka ia menyangkal Yesus sampai tiga 
kali saat Yesus diadili. Petrus mengalami kejatuhan dan 
keruntuhan iman yang sangat hebat. Tidak ada 
bedanya dengan Yudas Iskariot yang menjual Tuhan 
Yesus. Ya, keduanya sama-sama melakukan kesalahan. 
Namun ada sebuah perbedaan besar yang terjadi 
diantara keduanya, yaitu akhir kisah mereka. Yang satu 



berhasil bangkit, dan yang satu lagi mengakhiri 
hidupnya.  
 
Apakah hal itu disebabkan karena kasih dan 
pengampunan Tuhan yang berbeda bagi keduanya? 
TIDAK! Anda harus tahu bahwa kasih Tuhan untuk 
keduanya adalah sama.Kesempatan yang Tuhan 
berikan untuk mereka bangkit pun sama. Namun yang 
satu mau merespon dan mempercayai bahwa kasih 
anugerah Tuhan itu ada baginya, sementara yang satu 
lagi tidak mampu mengalahkan intimidasi akibat 
kesalahan yang dilakukannya. Akibatnya, yang satu, 
yaitu Simon Petrus, bisa bangkit kembali, sehingga ia 
bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa.Sementara Yudas 
Iskariottidak mampu merespon kasih dan anugerah itu, 
lalu jatuh lebih dalam lagi dengan menghabisi 
nyawanya sendiri.  
 
Lalu bagaimana dengan Anda? Jika saat ini ada 
kesalahan yang Anda pikir terlalu besar dan sukar bagi 
Anda untuk bisa bangkit kembali, pribadi mana yang 
akan Anda ikuti? Simon Petrus yang menerima kasih 
dan anugerah itu dan bangkit kembali, ataukah seperti 
Yudas Iskariot yang gagal memahami besarnya kasih 
serta anugerah Tuhan? Percayalah, sebesar apapun 
kesalahan Anda, kasih dan anugerah-Nya tetaplah 
sama. Nilai diri Anda dimata-Nya pun tetap sama. Dan 
DIA menginginkan Anda percaya bahwa DIA sendiri 



yang akan meneguhkan, menolong, dan memberikan 
Anda kekuatan untuk bangkit kembali, karena DIA tidak 
pernah menyerah atas hidup Anda, dan rencana-Nya 
masih berjalan bagi hidup Anda. (L.A.) 
 
RENUNGAN 
SEBURUK APA PUN keterpurukan yang kita alami, 
ANUGERAH MELIMPAH Tuhan SANGGUP 
MEMULIHKAN hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah kesalahan yang pernah atau sedang Anda 

lakukan yang membuat Anda merasa tidak layak 
dihadapan-Nya? 

2. Menurut Anda, mengapa Anda merasa tidak layak? 
Bagaimanakah pemahanan Anda tentang kasih dan 
anugrah Tuhan bagi Anda? 

3. Jika Anda masih tetap terikat dengan kesalahan itu, 
ceritakanlah kepada KKS Anda dan mintalah 
bimbingan sampai Anda benar-benar menang 
atasnya! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami tahu kasih dan anugerah-Mu 

sangat besar bagi kami, bahkan jauh melebihi 
kesalahan-kesalahan kami. Berikan kami kekuatan, ya 
Tuhan, untuk bisa mengalahkan setiap intimidasi tipu 

daya iblis dan benar-benar menerima kasih dan 



anugerah dari-Mu, sehingga kami bisa berkemenangan 
atas kesalahan-kesalahan, dan kami bangkit kembali. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 16-18 

Lukas 22:47-71 



12 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KASIH ALLAH TERLEBIH BESAR DARI KESALAHAN 

KITA 
 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 36:1-13 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 36:6 Ya TUHAN, kasih-Mu sampai ke langit, 
setia-Mu sampai ke awan. 
 

Matthew sudah sangat berhati-hati. Ia tahu kalau ia 
sampai memecahkan vas kesayangan kakeknya, ia bisa 
kena masalah besar. Katanya sih vas itu berasal dari 
suatu dinasti kerajaan ratusan tahun yang lalu. 
Harganya sangat mahal. Orangtua Matthew berkata 
bahwa meski ia menyerahkan semua uang jajannya 
dan setelah besar nanti bekerja seumur hidup pun, ia 
tidak akan pernah bisa menggantinya. Namun hari itu 
rumah Matthew kedatangan sepupu-sepupunya. 
Mereka langsung bermain bersama dengan seru. 
Mereka bermain petak umpet sambil menutup mata 
dengan saputangan. Matthew pun kebagian untuk 
menjadi pencari dan matanya ditutup.  
 

Tanpa disadari, Matthew telah berjalan mendekati 
ruang dan meja tempat vas antik tersebut diletakkan. 
Kemudian ia menabrak meja dan menjatuhkan vas 



tersebut dengan suara yang keras. Matthew langsung 
membuka penutup matanya dan melihat vas tersebut 
hancur berkeping-keping. Wajah marah Kakek langsung 
terbayang dan ia mulai menangis meraung-raung. Tak 
lama terdengar suara kakek memanggil namanya. Yang 
tak ia sangka, kakeknya bukannya memarahinya, tetapi 
malah bertanya dengan nada kuatir, “Kamu tidak apa-
apa? Apa pecahannya mengenaimu?” Sambil terisak, 
Matthew menjawab, “Aku tidak apa-apa… tapi vasnya 
hancur…” Sang kakek pun menepuk kepala Matthew 
dan berkata, “Tidak apa, yang penting kamu tidak 
terluka. Cucu kakek lebih berharga daripada vas tua 
itu.” 
 

Seperti anak kecil itu, saat kita melakukan kesalahan 
dan melanggar firman Tuhan, seringkali kita merasa 
takut dan malah menjauh dari Tuhan. Namun Tuhan 
mengasihi kita melebihi apa pun juga. Dia tidak ingin 
kita berkubang dalam kesalahan maupun kegagalan 
kita. Berbaliklah kembali kepada Tuhan dan belajarlah 
dari setiap kesalahan kita, maka anugerah melimpah 
dari Tuhan akan memampukan kita untuk terus 
melangkah maju dan bahkan terbang tinggi bersama-
Nya. Anugerah-Nya akan mengubahkan kesalahan kita 
menjadi keajaiban yang Dia pakai untuk memuliakan 
nama-Nya lebih lagi. (MV.L) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
KESALAHAN terbesar kita sekalipun TIDAK MUNGKIN 
lebih besar dari KASIH BAPA. 
 

APLIKASI 
1. Apa kesalahan terbesar yang pernah Andalakukan? 

Apakah akibatnya terhadap hubungan Anda dengan 
Bapa? 

2. Mengapa kasih Allah selalu lebih besar dari 
kesalahan besar Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat memandang ulang 
kesalahan Anda dan memakainya untuk kemuliaan 
Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu 
yang sangat berlimpah dalam hidup kami. Saat ini 

kami mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kami 
di hadapan-Mu. Kami percaya kasih-Mu lebih besar 
dari kesalahan kami, karena itu kami mau meminta 

pengampunan dan mampukan kami mengampuni diri 
kami sendiri, sehingga kesalahan kami bisa berubah 

menjadi keajaiban yang Engkau pakai untuk 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 19-20 

Lukas 23:1-25 



13 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ANUGERAH MELIMPAH ATAS KESALAHAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 5:12-21 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 5:20b dan di mana dosa bertambah banyak, di 
sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, 
 
“Maafkan aku, ibu. Jika saja dulu Tasya tidak keras 
kepala dan menuruti nasihat ibu, pasti Tasya tidak akan 
mengalami hal-hal ini,” Tasya tersedu menyesali 
perbuatannya. Keputusannya tetap nekat untuk hidup 
mandiri jauh dari orangtuanya malah membuatnya 
tidak terkontrol hingga jatuh dalam berbagai perilaku 
yang tidak baik. Dalam keterpurukannya, ia bertemu 
dengan seorang teman lamanya yang kemudian 
mengajaknya untuk berbalik kepada Tuhan. 
 
Sejak Adam jatuh dalam dosa, kuasa dosa 
mencengkeram kuat semua manusia. Akibat perbuatan 
dosa, maut tanpa ampun bertumbuh menjalar ke 
semua manusia. Akan tetapi, kita bersyukur oleh 
karena anugerah kasih Kristus yang telah mengalahkan 
kuasa dosa secara mutlak. Kasih-Nya yang sungguh 



besar memberikan jaminan kemenangan atas dosa. 
Kasih agape-Nya yang sungguh luar biasa tak terbatas 
membuatdosa tidakpernah sanggup menjauhkan 
manusia dari Tuhan. 
 
Jika saat ini Anda sedang mengalami keterpurukan 
atau kegagalan karena sebuah kesalahan yang Anda 
lakukan, ataupun saat ini Anda baru saja menyadari 
bahwa ternyata selama ini Anda telah berbuat salah, 
janganlah lantas menghukum diri dengan berlarut-larut 
dalam penyesalan tiada akhir. Justru di saat seperti 
itulah, Anda berkesempatan untuk memperoleh dan 
merasakan kasih anugerah Tuhan yang sungguh 
melimpah. Belajarlah dari Daud. Ia berseru kepada 
Tuhan, ia merendahkan hatiserta dirinya di hadapan 
Tuhan, ia mengakui dan bertobat dari dosanya serta 
memohon belas kasih Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti 
mengampuni Anda karena kasih-Nya yang melimpah. 
Percayalah, semua pengharapan Anda akan selalu 
tetap ada, sebabKristus telah mengalahkan kuasa dosa. 
Dia sungguh mampu mengubahkan kesalahan Anda  
menjadi keajaiban yang melebihi bayangan Anda.  
 
RENUNGAN 
JUSTRU dalam kesalahan dan kegagalan yang besar, 
kita bisa menyadari BESARNYA ANUGERAH serta 
KASIH ALLAH kepada kita. 
 



APLIKASI 
1. Kesalahan atau kegagalan besar apa yang hari-hari 

ini tengah Anda alami? 
2. Mengapa kesalahan dan kegagalan besar itu bisa 

membawa Anda mendekat pada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat membiarkan Allah bekerja 

atas kesalahan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kasih dan anugerah-Mu sungguh 

melimpah atas hidup kami. Kami percaya, tak ada yang 
tak dapat Engkau lakukan. Kami letakkan segala 

kesalahan dan kegagalan kami di bawah kaki-Mu. 
Kami serahkan hidup kami untuk Engkau pakai. 
Ubahkan seluruh hidup kami untuk menyatakan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 21-22 

Lukas 23:26-56 



14 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KEGAGALAN YANG DIUBAHKAN MENJADI KEBAIKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 32:17-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 32:17 Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, 
Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi 
dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-
Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil 
untuk-Mu! 
 
Siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison, 
seorang penemu bola lampu pijar yang namanya sulit 
untuk dilupakan. Namun, tahukah kita bahwa di balik 
keberhasilan Edison, dia banyak mengalami kegagalan? 
Kegagalan yang dialami Edison pun tak hanya sekali 
dua kali, tetapi sampai 9.999 kali. Untung saja, Edison 
tidak menyerah begitu saja ketika kegagalan demi 
kegagalan memukulnya. Ia pun belajar dari setiap 
kegagalannya, sampai akhirnya semua 
perjuangannyamembuahkan hasil dan ia berhasil 
membuat bola lampu pijar menyala.  
 



Kegagalan demi kegagalan Edison telah diubah Tuhan 
menjadi suatu kebaikan. Ya, kebaikan yang dampaknya 
dirasakan seluruh dunia hingga saat ini.Edison pernah 
berkata, “Saya tidak pernah gagal, saya hanya 
menemukan 9.999 cara yang tidak tepat.” Dari 
pernyataannya, kita dapat memetik pelajaran bahwa 
banyak kegagalan terjadi karena kita tidak menyadari 
betapadekatnya kita dengan keberhasilan ketika 
menyerah. 
 
Kitamungkin juga sedang mengalami kegagalan. Entah 
kegagalan dalam usaha, dalam pernikahan, dalam 
pelayanan, atau dalam studi. Kita merasa seolah tidak 
sanggup lagi karena kegagalan itu membuat kita 
merasa bersalah, malu, dan tidak punya harapan lagi. 
Berita baiknya hari ini, bangkitlah dari kegagalan! 
Jangan menyerah dengan kegagalan yang sedang kita 
alami. Teruslah berjuang dan belajarlah dari kegagalan-
kegagalan kita. Jangan putus asa, masih ada harapan, 
masih ada kesempatan, masih ada pelangi di balik 
hujan. Berserahlah kepada Tuhan, Sang Penjunan, dan 
mintalah Dia menunjukkan tujuan hidup kita yang 
sesuai dengan kehendak-Nya.Sehancur apapun hidup 
kita, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk 
memperbaikinya. Bagi Tuhan, tidak ada kegagalan yang 
tidak bisa diperbaiki. Rencana Tuhan tidak bisa kita 
rusak, meskipun kita merasa telah merusaknya. Tuhan 
Yesus tidak pernah terganggu walaupun kita sering 



mengalami kegagalan. Dalam anugerah-Nya yang 
melimpah, Tuhan tidak pernah gagal mengubah 
kegagalan kita menjadi kebaikan, dari kesalahan 
menjadi keajaiban. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan TIDAK TERGANGGU dengan kegagalan kita, 
sebab DIA TAK PERNAH GAGAL mengubah kegagalan 
menjadi KEBAIKAN. 
 

APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang mengalami kegagalan? 

Ceritakan! 
2. Mengapa Anda bisa mengalami kegagalan 

tersebut? 
3. Bagaimana cara Anda menghadapi kegagalan 

Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau saat ini kami 
Engkau izinkan mengalami kegagalan. Kami tahu 

bahwa Engkau tak pernah gagal mengubah kegagalan 
kami menjadi kebaikan. Ajar kami untuk bangkit dari 
keterpurukan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 1-3 
Lukas 24:1-35 



15 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBAGIKAN ANUGERAH MELIMPAH PADA JIWA 

TERHILANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:2-3 Sebab sesungguhnya, kegelapan 
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-
bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa 
berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-
raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 
 
"Ren, kok hampir di setiap rumah anak-anak Tuhan ada 
lambang salibnya sih?" tanya Vera. Rendy melihat salib 
yang ditunjuk Vera dan menjawab, "Oh, salib Kristus 
maksudmu? Itu untuk mengingatkan setiap orang 
bahwa dua ribu tahun silam, Seorang yang tidak 
berdosa, Yesus Putra Allah, telah mengorbankan diri-
Nya, disalib, untuk menebus dosa kesalahan manusia. 
Oleh karena pengorbanan-Nyalah setiap manusia yang 
telah dikuasai kegelapan boleh menerima keajaiban, 
yaitu anugerah keselamatan dan dipindahkan dari 
kegelapan kepada terang yang terbit atas umat-Nya 



yang mau percaya dan menerima keselamatan secara 
cuma-cuma dari-Nya, begitu Ver." Mendengar itu, Vera 
kembali bertanya, "Cuma-cuma Ren?" "Ya, cuma-cuma 
Ver, namanya saja anugerah. Tuhan Yesus sudah bayar 
dan tanggung semuanya untuk kita," jawab Rendy.  
 
Seperti Vera, di luar sana masih banyak orang yang 
belum mengerti dan menerima anugerah keselamatan 
dari Tuhan seperti kita. Oleh sebab itu, jangan sia-
siakan atau disimpan sendiri anugerah keselamatan ini. 
Kita harus menceritakan dan membagikan anugerah 
besar tersebut, sehingga banyak anak-anak Bapa yang 
masih terhilang boleh diselamatkan dan menerimanya.  
 
Sebentar lagi Natal akan tiba. Gunakanlah momen 
bahagia ini. Undanglah mereka untuk merayakan Natal 
bersama. Bawalah setiap jiwa-jiwa yang haus dan 
lapar, yang merindukan dan membutuhkan kasih Allah, 
datanglah pada Tuhan. Sehingga mereka juga beroleh 
karunia keselamatan sama seperti kita. Sehingga 
mereka bisa beroleh anugerah sebagai anak-anak Bapa 
yang dimahkotai dengan kasih dan rahmat-Nya. 
Jadikanlah bulan Desember ini bulan menuai jiwa, 
sehingga momen Natal ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa 
yang diselamatkan. Satu jiwa diselamatkan saja, seisi 
sorga bersorak-sorai. Apalagi ratusan, ribuan, bahkan 
ratusan ribu jiwa kita bawa pada Tuhan. Mari kita 
bekerja di ladang Tuhan untuk menjadi pembawa great 



revival bagi gereja, kota, dan bangsa kita. Agar sebelum 
tahun 2019 berakhir, kita boleh dipakai Tuhan menjadi 
penggenap firman-Nya, sehingga rhema Great Revival 
sungguh-sungguh digenapi secara luarbiasa tahun ini. 
 
RENUNGAN 
ANUGERAH MELIMPAH dari Tuhan tidak seharusnya 
disimpan sendiri, kita harus MEMBAGIKANNYA kepada 
anak-anak Bapa yang MASIH TERHILANG. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa anugerah melimpah dari Tuhan tidak 

boleh Anda simpan sendiri? 
2. Sudahkah Anda menceritakan kebaikan Tuhan dan 

membagikan anugerah melimpah setiap hari 
kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Mengapa? 

3. Di bulan Natal ini, bagaimana Anda dapat 
mengundang jiwa-jiwa terhilang untuk merayakan 
Natal bersama dan untuk berbagi kasih Natal bagi 
mereka? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas anugerah melimpah yang 

Engkau nyatakan atas hidup kami. Kami berkomitmen 
untuk membagikan anugerah melimpah yang telah 
Engkau berikan atas kami kepada setiap jiwa yang 
terhilang, khususnya di bulan Natal ini, sehingga 

keselamatan dan rahmat Tuhan juga tercurah atas 



hidup mereka. Kami percaya rhema Great Revival 
digenapi secara luarbiasa atas hidup kami tahun ini.Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 4-6 
Lukas 24:36-53 
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