


16 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 3:9-18 
 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih 
karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, 
sekarang dan sampai selama-lamanya. 
 
Pagi itu, sang raja sedang berjalan-jalan di tengah kota 
bersama anaknya. Tiba-tiba pandangannya tertuju 
kepada sosok anak kecil berbaju lusuh yang sedang 
duduk di pinggir jalan sambil menyemir sepatu 
pelanggannya. Usia anak itu tak jauh berbeda dari usia 
pangeran, tetapitampak jelas sekali perbedaan 
kehidupan mereka. Raja pun merasa iba, apalagi 
setelah ditanya-tanya, ternyata anak itu hidup 
sebatang kara. Akhirnya raja memutuskan membawa 
anak tersebut ke istana dan memberinya nama baru, 
Richard. Tentu saja ia sangat kegirangan dan sangat 
amat berterima kasih atas kebaikan raja. 
 



Beberapa tahun berlalu, Richard kini tumbuh menjadi 
anak muda yang sopan, cerdas, dan cakap. Raja pun 
sangat mengasihi Richard. Ia mendapatkan fasilitas dan 
pengajaran yang sama seperti yang diberikan kepada 
sang putra mahkota. Oleh karena kebaikan hati raja, 
Richard tidak hanya diselamatkan dari kerasnya 
kehidupan di jalanan, tetapi ia juga mendapatkan 
segala kebaikan dan kelimpahan yang bahkan tak 
pernah ia bayangkan sebelumnya. 
 
Dari ilustrasi di atas, kita dapat melihat bahwa Richard 
diangkat menjadi anak raja bukan karena apa yang ia 
perbuat, melainkan karena ia mendapatkan kasih 
karunia dari sang raja. Demikian halnya dengan 
kehidupan kita. Apa yang kita miliki saat ini bukanlah 
karena kita layak ataupun berhak memilikinya, tetapi 
karena apa yang telah Tuhan berikan bagi kita; itulah 
yang disebut anugerah. Sama seperti yang disebutkan 
dalam ayat bacaan di atas, bahwa Kristus telah mati 
untuk segala dosa kita. Bukan karena kita layak 
menerima pengampunan, tetapi karena kasih-Nya. 
Supaya Dia dapat membawa kita kepada Allah, Dia 
merelakan nyawa-Nya ganti kita. Sehingga bukan 
hanya keselamatan sajalah yang kita peroleh, tetapi 
juga hidup baru yang penuh dengan kelimpahan 
dalam-Nya. 
 
 



RENUNGAN 
Kita SEMUA, tanpa terkecuali, perlu BERTUMBUH 
DALAM ANUGERAH. 
 
APLIKASI 
1. Apakah arti anugerah dalam hidup Anda? 
2. Bisakah Anda melihat anugerah Tuhan dalam 

kehidupan Anda? 
3. Mengapa Anda perlu bertumbuh dalam anugerah?  

Jelaskan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang telah 

Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar 
untuk terus bertumbuh dalam anugerah, ya Bapa. 

Karena kami tahu bahwa kami tidak dapat hidup tanpa 
kasih karunia dari-Mu. Terima kasih Tuhan.Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 7-9 
Yohanes 1:1-28 



17 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KASIH KARUNIA MENENTUKAN ARAH HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 20:1-30 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 20:24 Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, 
tetapi bagaimanakah manusia dapatmengerti jalan 
hidupnya? 
 
Awalnya Ester bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang 
yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, Mordekhai. 
Ketika Ratu Wasti dibuang dan Raja Ahasyweros 
mencari ratu yang baru, tangan Tuhan bergerak 
membawa Ester menjadi salah satu dari sekian banyak 
wanita yang dipersiapkan menjadi kandidat ratu. 
Disaat kandidat lain sibuk memakai cara-caranya 
sendiri untuk menarik perhatian sang raja, Ester justru 
mencari petunjuk dari orang yang dekat dengan 
raja.Akhirnya Ester BEROLEH KASIH SAYANG RAJA 
LEBIH daripada yang lainnya. KASIH DAN PERKENANAN 
RAJA INILAH YANG MEMBUAT HIDUPNYA DIANGKAT, 
DARI BUKAN SIAPA-SIAPA MENJADI SEORANG RATU. 
 



Namun satu konflik datang. Haman yang dendam 
kepada bangsa Yahudi berhasil membuat Raja 
Ahasyweros mengeluarkan perintah untuk 
memusnahkan orang-orang Yahudi. Artinya, nyawa 
Ester dan bangsanya terancam. Saat itu Ester tahu ia 
harus berdiri bagi bangsanya. Ia harus menghadap raja 
untuk meminta supaya raja mencabut perintah itu. 
Sementara hukum yang berlaku saat itu menyatakan 
barangsiapa yang berani menghadap raja tanpa 
diminta, ia akan dijatuhi hukuman mati. Namun,Alkitab 
mencatat Ester yang seharusnya dijatuhi hukuman 
mati justru mendapatkan kasih dan perkenanan raja. 
Tidak hanya itu, raja juga mencabut perintah untuk 
memusnahkan bangsa Yahudi.  
 
Dari kisah Ester, Anda bisa melihat bukan, bahwa Ester 
mendapatkan kasih karunia karena ia memiliki 
hubungan yang dekat dengan raja? Kasih karunia itu 
membawa Ester tidak hanya terus naik, tetapi ia juga 
bisa menyelamatkan bangsanya. Sama seperti itu 
jugalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasih karunia 
Tuhan adalah sesuatu yang sangat menentukan arah 
hidup, naik turun, dan keberasilan hidup kita. Dan kasih 
karunia Tuhan, tidak bisa lepas dari kedekatan 
hubungan kita dengan-Nya. Semakin dekat kita dengan 
Tuhan, semakin kita akan bertumbuh dalamnya. Ini 
bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi 
tentang bagaimana menarik perhatian Tuhan sehingga 



mau tidak mau, Tuhan harus bergerak atas hidup kita 
dan memberikan kita kemenangan.Haleluya! (L.A.) 
 
RENUNGAN 
NAIK TURUNNYA hidup kita sangat DITENTUKAN oleh 
KASIH KARUNIA TUHAN dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, seberapa pentingkah kasih karunia 

Tuhan ada dalam hidup Anda? 
2. Mampukah Anda melihat dalam hal apa sajakah 

kasih karunia Tuhan itu nyata dalam hidup Anda? 
Ceritakanlah! 

3. Apa yang akan Anda lakukan untuk terus 
bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terimakasih atas kasih dan karunia-Mu dalam 
hidup kami. Ajari kami untuk bisa mengerti tentang 

Engkau lebih lagi, ya Tuhan. Lebih lagi mengenal dan 
dekat dengan-Mu, supaya kami semakin bertumbuh 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 10-12 
Yohanes 1:29-51 



18 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI UTAMA UNTUK BERTUMBUH DALAM 

ANUGERAH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 5:6-11 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, 
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. 
 
“Bu, benarkah di mana ada air, di situ ada kehidupan?” 
tanya seorang murid ketika gurunya sedang 
menerangkan sejarah kehidupan umat manusia. “Lalu 
bagaimana dengan Mars? Katanya di sana ditemukan 
air, tapi buktinya tidak ada kehidupan yang ditemukan 
di sana.” Guru tersebut terdiam sejenak dan berkata, 
“Itu… adalah pertanyaan yang bagus.” Ya, sejak bumi 
ini dijadikan, mahkluk hidup telah bermukim di sekitar 
sumber air. Itu sebabnya air selalu diidentikan dengan 
kehidupan. Namun, seiring dengan berkembangnya 
teknologi, para ilmuwan menemukan keberadaan air di 
berbagai planet maupun benda langit dalam sistem 



tata surya kita. Meski demikian, tidak satu pun 
keberadaan makhluk hidup teridentifikasi di tempat-
tempat itu. Hal ini menunjukkan, keberadaan air akan 
terus ada meski tanpa adanya kehidupan, tetapi tanpa 
air, maka tidak akan ada kehidupan. 
 
Seperti makhluk hidup yang tak dapat bertahan hidup 
tanpa sumber air, demikianlah umat manusia tidak bisa 
mencapai kepenuhan hidupnya tanpa Tuhan Allah. 
Dalam segala keterbatasan kita, jika kita hanya 
mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, 
lambat laun hidup kita hanya akan menjadi kering lalu 
layu. Untuk banyak hal dalam hidup, yang lebih sering 
berada di luar kendali kita, kita butuh anugerah Tuhan. 
Semakin besar hal yang kita harapkan, semakin besar 
pula kasih karunia yang kita butuhkan. 
 
Hari ini, apa pun yang kita butuhkan, entah itu 
kesembuhan, pemulihan keluarga, kebebasan dari 
hutang-piutang, terobosan dalam pekerjaan atau studi, 
ketahuilah bahwa Tuhan sudah menyediakan 
semuanya itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah 
mendekat kepada-Nya, agar kita bisa memperoleh 
kasih karunia-Nya. Serahkanlah segala kekuatiran kita 
kepada-Nya, maka Tuhan akan melimpahi kita dengan 
anugerah-Nya. Dia akan melengkapi apa yang kurang, 
meneguhkan iman kita, dan mengokohkan hidup kita. 
Percayalah, saat hubungan kita dengan Tuhan 



bertumbuh semakin lekat, kita pun akan semakin 
bertumbuh dalam anugerah-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Salah satu kunci utama untuk dapat BERTUMBUH 
DALAM ANUGERAH adalah MENDEKAT KEPADA 
SUMBERNYA. 
 

APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu mendekat pada Allah, sumber 

kasih karunia, untuk dapat bertumbuh dalam 
anugerah? 

2. Sudahkah hidup Anda selama ini bertumbuh dalam 
anugerah, atau sebaliknya? Mengapa demikian? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk dapat 
bertumbuh dalam anugerah-Nya? 

 

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

karunia yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Bawa 
kami lebih dekat lagi pada-Mu dari hari ke hari, agar 

hati kami semakin lekat dengan-Mu dan mengerti 
kehendak-Mu. Pakailah hidup kami sesuai dengan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 13-14 
Yohanes 2 



19 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SEDIAKAN HIDUP UNTUK DIPAKAI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 6:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 6:8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau 
pergi untuk Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, utuslah 
aku!" 
 
Banyaknya yang harus dipikirkan dan dilakukan untuk 
menjamin kehidupan keluarganya membuat Hana yang 
melayani sebagai penulis renungan sering kehabisan 
ide. Hana bahkan memikirkan untuk rehat dari 
pelayanan dan lebih fokus pada pekerjaan sekulernya. 
Satu hari Minggu setelah ibadah, ibu Galuh, 
koordinator renungan harian gereja, mengajaknya 
bertemu dan menawarkan kesempatan melayani 
sebagai penulis tetap di gereja. Saat itu Hana 
terdorong langsung menyatakan bersedia. Ibu Galuh 
lalu memberikan gambaran tugas yang harus Hana 
kerjakan.  
 



Malamnya Hana tidak bisa tidur, ia memikirkan tugas 
yang ternyata memungkinkannya harus membuat lebih 
dari satu tulisan tiap minggunya. "Apa aku terlalu 
terburu-buru mengiyakan? Satu saja kesulitan, apalagi 
beberapa." Hati Hana menjadi sangat resah. Namun 
saat ia memandang suami dan anak-anaknya yang 
sedang tidur, sehat, tidak bercacat, serta keluarganya 
utuh sampai hari ini, hati Hana langsung diliputi rasa 
syukur. Kasih dan anugerah Tuhan pada keluarganya 
sungguh teramat melimpah. Hana merasa, sampai 
akhir hidupnya ia melayani Tuhan pun tidak akan cukup 
untuk membalas-Nya. Ia pun membulatkan tekadnya 
untuk menjawab panggilan Tuhan. Diluar dugaan, 
tugas pelayanan dapat dikerjakan dengan lancar, 
begitupun pekerjaan sekulernya malah mengalami 
kemajuan.  
 
Ya, siapa yang mau menyerahkan hidupnya dipakai 
Tuhan, pasti akan menerima anugerah yang melimpah. 
Tuhan juga pasti memberikan kasih karunia yang 
memampukan jika Dia menyuruh kita melakukan 
sesuatu. Oleh sebab itu, apapun panggilan kita, 
sediakan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Baik itu 
tenaga, waktu, pikiran, talenta, harta, atau yang paling 
mudah, smartphone dan mediasosial kita, untuk 
membagikan kabar baik, melayani, dan memperluas 
kerajaan Allah. Jangan ragu untuk berkata, “Ini aku, 
utuslah aku!” Ingatlah, Tuhan bisa pakai siapa saja yang 



jauh lebih mampu daripada kita. Adalah anugerah 
semata jika kita diberi kesempatan untuk melayani-
Nya, sebab dengan demikian kita akan bertumbuh 
dalam anugerah, dari hari kehari kita akan dibawa naik 
dan terus mengalami terobosan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Saat kita MENYEDIAKAN HIDUP untuk mau DIPAKAI 
TUHAN, kita pasti akan menerima ANUGERAH YANG 
MELIMPAH. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menyediakan hidup Anda 

untuk melayani Tuhan? 
2. Jika belum, apa yang menghalangi Anda? 
3. Jika sudah, coba pikirkan apa yang bisa Anda 

lakukan untuk melayani lebih baik lagi?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sungguh amat bersyukur atas 

anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami saat 
ini. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Tuhan, ini hidup 

kami, pakailah untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. 
Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 15-16 
Yohanes 3:1-18 



20 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
UCAPAN SYUKUR YANG MEMPERBESAR KASIH 

KARUNIA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tesalonika 5:12-22 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebabitulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. 
 
Surat untuk jemaat di Tesalonika ini ditulis oleh Rasul 
Paulus. Dalam salah satu nasihatnya yang kita baca 
dalam rhema hari ini, Paulus mengatakan supaya kita 
mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita cermati, 
sesungguhnya mengucap syukur dalam segala hal 
bukanlah sesuatu yang mudah. Mengucap syukur 
dalam keadaan baik mungkin terasa lebih mudah. 
Mengucap syukur dalam keadaan sehat, diberkati, dan 
berhasil, pasti merupakan hal yang sangat mudah 
dilakukan. Namun, ketika persoalan dating bertubi-tubi, 
ketika tantangan besar dating menghadang, ketika 
diagnosis dokter bagaikan langit runtuh di atas kita, 
masihkah kita bias mengucap syukur dalam segala hal? 
 



Syukurlah, Rasul Paulus bukan hanya sekedar 
memberikan nasihatnya kepada kita, tetapi ia sendiri 
sudah melakukan nya dalam hidupnya. Rasul Paulus 
bukan hanya sekedar bicara, tetapi ia 
mempraktikkannya. Ia mengucap syukur dalam segala 
hal. Sekalipun sedang didera, ia tetap mengucap 
syukur; sekalipun mengalami karam kapal, ia tetap 
mengucap syukur; sekalipun dipenjara, ia juga 
mengucap syukur. Jadi, kita tidak bias menentang 
nasihat Rasul Paulus tersebut dan berkata bahwa hal 
itu tidak mungkin. Sebab Rasul Paulus sendiri, seorang 
manusia biasa sama seperti kita, terbukti sudah bias 
melakukannya. Hati yang senantiasa bias mengucap 
syukur yang dimiliki Rasul Paulus inilah yang membuat 
Tuhan terus memperbesar kasih karunia-Nya dalam 
hidup Rasul Paulus. 
 
Ada kaitan yang sangat erat antara mengucap syukur 
senantiasa dengan hati yang percaya. Ketika kita bias 
mempercayai hati yang maha kasih dari Tuhan yang 
mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan bias 
mengucap syukur senantiasa. Apa pun yang terjadi 
dalam hidup kita. Berita baiknya adalah, Tuhan sangat 
senang dipercayai. Dia tersentuh dengan orang yang 
bias selalu percaya dan tidak bimbang terhadap diri-
Nya. Ketika Dia mendapati orang yang seperti ini, maka 
Dia tidak akan segan-segan mencurahkan kasih 



karunia-Nya semakin berlimpah-limpah dalam hidup 
orang tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menjadi 
salah satu dari mereka.  
 

RENUNGAN 
MENGUCAP SYUKURLAH atas segala keadaan kita, 
maka Tuhan akan MEMPERBESAR KASIH KARUNIA-
NYA dalam hidup kita. 
 

APLIKASI 
1. Apa yang mendorong kita bias mengucap syukur 

senantiasa? 
2. Mengapa Tuhan ingin kita mengucap syukur 

senantiasa? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bias mengucap syukur senantiasa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau selalu 

turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi 

Engkau. Itu sebabnya kami terus mengucap syukur apa 
pun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, 
sebab kami percaya rancangan-Mu sempurna dan 

indah bagi hidup kami. TerimakasihTuhan. Di dalam 
namaTuhanYesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 17-18 

Yohanes 3:19-36 



21 DESEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SIKAP HATI UNTUK BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 4:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 4:6 Tetapi kasih karunia, yang 
dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari pada 
itu. Karena itu Ia katakan: "Allah menentang orang 
yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 
hati." 
 
Bakmi Legendaris sudah berdiri lebih dari setengah 
abad. Sebagai pewaris merek dagang tersebut, Pak Han 
menganggap bakminya sebagai yang terbaik di seluruh 
bumi nusantara. Buktinya, cabang-cabang restorannya 
di berbagai tempat tidak pernah sepi pengunjung 
sehari pun juga. Sementara itu, Pak Joni membuka kios 
bakminya sendiri di depan rumahnya. Meski 
pembelinya tidak terlalu ramai, ia bersyukur hasil 
penjualannya cukup untuk membiayai semua 
kebutuhan keluarganya.  
 



Lalu tibalah satu waktu saat aplikasi antar makanan 
mulai bermunculan. Saat ditawari kerjasama oleh 
berbagai aplikasi tersebut, Pak Han langsung menolak 
dengan kasar karena merasa rugi membagi 
keuntungannya. Berbeda dengan Pak Joni. Ia malah 
mencari cara untuk dapat bergabung dengan 
perusahaan aplikasi-aplikasi tersebut. Saat diberikan 
saran untuk membuat merek dan menambah variasi 
menu dari yang klasik sampai kekinian ia langsung 
mengerjakannya. Dua tahun kemudian, usaha Pak Han 
mengalami penurunan drastis. Ia terpaksa menutup 
beberapa cabang, meminimalisasi pegawai, dan 
akibatnya pelayanan serta kualitas makanannya juga 
menurun. Lain halnya dengan Pak Joni. Bakminya kini 
sangat populer dan banyak yang berlomba-lomba ingin 
membeli hak waralaba darinya. 
 
Ada alasannya mengapa firman Tuhan berkata Allah 
menentang orang congkak dan mengasihani orang 
yang rendah hati. Orang congkak menempatkan dirinya 
di atas segalanya. Ia merasa sebagai yang terbaik dan 
paling benar. Karena itu ia pun merasa tak butuh 
Tuhan maupun orang lain, sehingga tak segan 
menginjak orang lain. Namun orang rendah hati 
mungkin tahu bahwa ia bisa, tetapi ia menyadari ia tak 
mampu melakukan segalanya seorang diri. Itu 
sebabnya, perkenanan Tuhan dan manusia pun datang 
dalam hidupnya. Benar, tak peduli di mana pun posisi 



hidup kita saat ini, rendahkanlah hati kita di hadapan 
Tuhan, maka dalam anugerah-Nya yang terus 
bertumbuh dalam hidup kita, kita akan selalu naik dan 
tidak pernah turun. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
KERENDAHAN HATI membawa hidup kita 
BERTUMBUH DALAM ANUGERAH. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda merendahkan hati Anda selama ini? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu rendah hati dalam hidup 

Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa tetap rendah hati di mana 

pun Tuhan memposisikan Anda saat ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bantulah kami untuk menjaga hati 

kami, agar kami bisa merendahkan hati kami, 
terutama ketika Engkau mengangkat hidup kami. 

Biarlah di mana pun kami saat ini, Engkau bisa terus 
memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 19-21 
Yohanes 4:1-30 



22 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGALUNGKAN KASIH DAN KESETIAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 3:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:3-4 Janganlah kiranya kasih dan setia 
meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, 
tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan 
mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan 
Allah serta manusia. 
 
Jatuh hati kepada seekor anjing jenis Akita, Profesor 
Ueno membawanya pulang. Hachiko, itulah namanya. 
Setiap pagi Hachiko mengantar Ueno ke stasiun untuk 
berangkat kerja. Menjelang malam, ia akan kembali ke 
stasiun untuk menjemput majikannya. Kebiasaan ini 
berlangsung selama dua tahun. Sampai suatu hari, 
tuannya mengalami serangan jantung saat bekerja dan 
tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak mengerti kalau 
tuannya sudah meninggal. Setiap pagi dan malam, ia 
tetap setia pergi ke statiun untuk menanti tuannya 
kembali. Tidak jarang, dalam penantiannya, ia 
mendapat perlakuan kasar oleh orang-orang yang 
mengiranya anjing liar. Sampai akhirnya, dalam 



penantian panjangnya, Hachiko yang sudah tua pun 
meninggal. Karena kesetiannya kepada tuannya, 
masyarakat di Jepang pada masa itu mengabadikan 
kisah hidupnya. Mereka membangun monumen untuk 
memperingati kesetiannya yang luar biasa kepada 
tuannya. 
 
Jika Hachiko saja bisa mendapatkan kasih tuannya, 
serta mendapatkan penghargaan masyarakat Jepang 
karena kesetiaannya, bukankah terlebih lagi 
seharusnya kita di hadapan Allah dan manusia? Dari 
kesetiaan Hachiko, kita dapat melihat, ia bukan hanya 
‘setia jika’, tetapi ia tetap ‘setia sekalipun’. Sekalipun 
tuannya tidak datang ke stasiun, ia tetap datang. 
Sekalipun manusia menyakitinya, sekalipun situasi di 
stasiun tidak enak, Hachiko tetap setia menati tuannya 
sampai ajal menjemputnya.  
 
Bagaimana dengan kita? Sekalipun Tuhan tidak datang 
memberkati kita, sekalipun semua orang menyakiti 
kita, adakah hati kita tetap percaya dan setia menanti 
di hadirat-Nya? Dalam momen Natal bahagia ini, mari 
bertumbuh dalam anugerah-Nya. Kalungkan pada leher 
dan tuliskan pada loh hati kita kasih setia Tuhan. 
Jadilah pelaku firman dan utamakan Dia. Maka, kita 
pun akan memiliki abundant grace atau anugerah-Nya 
yang melimpah. Kita pasti akan mendapat kasih dan 
penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. 



RENUNGAN 
Jika kita memiliki KASIH DAN KESETIAAN kepada 
Tuhan, kita juga akan memiliki ANUGERAH 
MELIMPAH-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kasih dan kesetiaan kepada Tuhan bisa 

membuat anugerah melimpah-Nya terjadi di hidup 
Anda? 

2. Sudahkah Anda mengalungkan dan menuliskan 
kasih dan setia Tuhan dalam hidup Anda? Apa 
anugerah yang Anda terima dan rasakan setelah 
Anda mengalungkan dan menulis kasih dan setia 
Tuhan dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mengalungkan kasih dan 
kesetiaan pada hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kasih dan setia-mu dalam 

hidup kami. Kami mau mengalungkannya pada leher 
kami, dan menuliskannya pada loh hati kami, sehingga 
kami boleh terus bertumbuh dalam anugerah-mu yang 
melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 22-23 
Yohanes 4:31-54 


