


23 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGALAMI WUJUD NYATA KASIH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 3:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan 
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal. 
 
Ann lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Sejak kecil 
ia tahu bahwa Yesus mati di kayu salib baginya. Ia juga 
tahu cerita tentang Paskah, Natal, dan bahwa Tuhan 
mengasihinya. Walaupun begitu, Ann sering merasa 
kesepian. Ia merasakan hatinya kosong. Beranjak 
dewasa, persoalan demi persoalan yang datang 
membuatnya sadar bahwa IA BUTUH MENGALAMI 
KASIH TUHAN SECARA PRIBADI, bukan hanya sebatas 
pengetahuan saja. Ia pun mulai berseru dan berdoa 
supaya Tuhan benar-benar menyatakan diri-Nya. 
Singkat cerita, Tuhan membawanya beribadah di GBI 
Keluarga Allah dan Tuhan sungguh-sungguh hadir 
secara pribadi kepada Ann. Ia merasakan bagaimana 



Tuhan memeluknya dan mengangkat semua bebannya. 
Sungguh sebuah pengalaman yang mengubah 
hidupnya sampai hari ini. Ia menjadi begitu bergairah 
dan terus dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. 
Sekarang ia tidak hanya tahu, tetapi ia sudah 
mengalami sendiri dan memahami bahwa ia sungguh-
sungguh dikasihi. Bahkan sekarang Ann bisa 
menceritakan dan mengimpartasikan kasih Tuhan itu 
kepada banyak orang di sekelilingnya.  
 
Hidup Ann berubah, DARI SEKEDAR 'TAHU' MENJADI 
'MENGALAMI'. Hal itu juga harus terjadi pada diri Anda, 
jika Anda juga menginginkan sebuah perubahan 
terjadi. Ibarat sebuah restoran, jika Anda belum pernah 
mencicipi sendiri masakannya, sekalipun Anda hafal 
semua menu-menunya, tahu bagaimana caranya 
memasak, hafal setiap bahan-bahan yang dipakai, hal 
itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Hanya ketika 
Anda sudah merasakannya sendiri, Anda akan punya 
cerita dan kesan yang berbeda. 
 
Sekaranglah momen yang tepat. Tidak lama lagi kita 
semua akan merayakan Natal, hari dimana Tuhan 
Yesus hadir ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya 
secara real. Berdoalah, berserulah supaya Anda pun 
mengalami secara pribadi wujud kasih-Nya, tidak 
hanya sekedar tahu. Jangan biarkan Natal ini berlalu 
begitu saja tanpa Anda mengalami wujud nyata dari 



kasih sejati dan anugerah-Nya yang begitu melimpah 
bagi Anda. (L.A.) 
 
RENUNGAN 
NATAL adalah WUJUD NYATA KASIH TUHAN bagi umat 
manusia. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah Anda selama ini sudah 

benar-benar memahami kasih Tuhan atau hanya 
sekedar tahu? 

2. Pengalaman apakah yang membuat Anda benar-
benar memahami kasih Tuhan? 

3. Bagaimanakah komitmen Anda untuk terus 
mengalami kasih Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu 
besar bagi kami. Ajari kami untuk semakin memahami 
kasih-Mu dan jagai kami supaya kami tetap ada dalam 
kasih-Mu selama kami hidup. Terima kasih untuk Natal 
ini, Tuhan. Jangan biarkan kami melewatkannya tanpa 
kami semakin memahami kasih sejati-Mu bagi kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 24-25 
Yohanes 5:1-24 



24 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DIKEPUNG KASIH KARUNIA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 1:5-25 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 1:13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: 
"Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah 
dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan 
seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau 
menamai dia Yohanes. 
 
Daria bergegas pergi ke rumah sakit setelah 
mendapatkan telepon bahwa ibunya menjadi korban 
tabrak lari. Tidak hanya kuatir memikirkan ibunya, 
tetapi ia juga memikirkan tagihan biaya rumah sakit 
nantinya. Daria hanya hidup berdua dengan ibunya, 
dan selama ini mereka hidup dari uang tunjangan 
ibunya saja karena Daria belum juga mendapat 
pekerjaan. Ia pun memutuskan untuk berdoa dan 
menyerahkan segala sesuatunya di tangan Tuhan. 
Sesampainya di rumah sakit, ia segera menemui 
dokter. Puji Tuhan, ibunya tidak mengalami luka yang 
membahayakan, hanya harus diopname semalam. 
 



Keesokan harinya, ibunya dinyatakan baik-baik saja dan 
boleh segera pulang. Ketika sedang bersiap pulang, 
tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang bersama 
kedua orangtuanya. Rupanya, pemuda itulah yang 
kemarin menabrak ibu Daria. Ia lari karena ketakutan, 
tetapi sepanjang hari ia gelisah, sehingga ia 
memutuskan untuk mencari korbannya. Daria dan 
ibunya pun memaafkan pemuda tersebut. Pemuda itu 
pun bertanggung jawab menanggung seluruh biaya 
perawatan. Bukan itu saja, ketika ayah pemuda itu 
mengetahui bahwa Daria sedang mencari pekerjaan, ia 
segera menawarkan posisi kosong di perusahaannya, 
yang tentu saja segera disambut baik oleh Daria. 
 
Sadarkah Anda bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya 
berupa kesembuhan, kesuksesan dalam pekerjaan, 
atau pun kekayaan saja? Kasih karunia Tuhan bukan 
berarti hidup kita terbebas dari masalah; melainkan 
sekalipun hidup kita diterpa berbagai masalah, tetapi 
kita tidak akan hancur. Justru melalui segala 
permasalahan yang kita hadapi, Tuhan akan 
menjadikan kita lebih dari pemenang. Sama seperti 
Daria, pasangan Zakharia dan Elisabet pun pada 
awalnya juga sedang mengalami sebuah permasalah 
dalam kehidupan mereka. Namun, kasih karunia Tuhan 
senantiasa mengepung mereka, karena pada akhirnya 
Tuhan tidak hanya memberikan mereka seorang anak. 
Lebih dari itu semua, anak merekalah yang kemudian 



dipakai Allah untuk membukakan jalan bagi Sang 
Mesias. 
 
RENUNGAN 
Di MOMEN NATAL ini, Tuhan MENGELILINGI kita 
dengan KASIH KARUNIA-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Percayakah Anda bahwa di momen Natal ini, Tuhan 

sedang mengelilingi Anda dengan kasih karunia-
Nya? Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita dikelilingi 
dengan kasih karunia-Nya? 

3. Apa sajakah kasih karunia Tuhan di dalam hidup 
Anda? Coba renungkan dan tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya, Allah Bapa, terima kasih untuk momen Natal ini. 

Tidak hanya kami menerima karunia keselamatan yang 
dari-Mu, tapi juga favor-Mu tidak henti-hentinya 

mengelilingi kami dalam setiap langkah kehidupan 
kami. Kami rindu menjadikan momen Natal ini sebagai 

kesempatan untuk mewartakan kasih karunia-Mu 
kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, 

sehingga mereka pun juga dapat beroleh kasih karunia 
yang dari pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 1-3 

Yohanes 5:25-47 



25 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BABAK BARU KASIH KARUNIA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 1:26-38 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan 
takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia 
di hadapan Allah. 
 
Natal adalah momen spesial yang dirayakan dengan 
penuh sukacita setiap tahunnya. Hari ini, 2.000 tahun 
yang lalu, telah lahir Juruselamat kita Yesus Kristus. 
Kelahiran seorang bayi yang amat sangat istimewa, 
sebab Dia datang membawa perdamaian dan kasih 
karunia Tuhan yang sangat berlimpah. Tanpa kelahiran 
Yesus, tidak akan ada penebusan yang memerdekakan 
kita dari belenggu dosa dan maut. Bahkan menjelang 
kelahiran-Nya, kasih karunia sudah dialami oleh Maria.  
 
Malaikat Gabriel menampakkan diri pada Maria dan 
menyampaikan pesan Allah bahwa ia akan 
mengandung dan melahirkan seorang Raja. Sungguh 
suatu pengalaman supernatural yang tidak biasa 
didapatkan seorang wanita pada masa itu. Sampai 



sekarang dan selamanya, Maria disebut sebagai wanita 
yang berbahagia, karena telah melahirkan dan menjadi 
ibu Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah kasih karunia yang 
sangat luar biasa dari Tuhan untuk Maria. 
 
Bagi kita, Natal adalah saat dimulainya babak baru 
kasih karunia Tuhan yang dicurahkan secara berlimpah. 
Kelahiran Yesus adalah momen perpindahan babak 
dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Ketika 
Roh Allah dicurahkan atas semua manusia tanpa 
terkecuali. Tua muda, pria wanita, semua bisa dipakai 
Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Hidup kita akan 
penuh kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kegagalan 
diubah menjadi kesuksesan, kekurangan menjadi 
kelimpahan, sangat sakit menjadi sangat sehat, sangat 
sulit menjadi sangat mudah. Inilah waktunya kita 
deklarasikan bahwa Tuhan benar-benar telah mengisi 
hidup kita dengan segala kebaikan-Nya. Jika kasih 
karunia Tuhan membuat kita yang seharusnya masuk 
neraka jadi masuk surga, bukan hal yang sulit bagi 
Tuhan untuk mengubahkan hal yang lainnya dalam 
hidup kita. Ya, ini bukanlah waktunya untuk tetap 
tinggal dalam keterpurukan kita, bangkitlah dan 
deklarasikan anugerah atas hidup kita, maka kasih 
karunia-Nya akan memenuhi hidup kita. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
NATAL adalah saat dimulainya BABAK BARU KASIH 
KARUNIA TUHAN yang dicurahkan SECARA 
BERLIMPAH kepada umat manusia. 
 
APLIKASI 
1. Apa arti kelahiran Tuhan Yesus bagi Anda? 
2. Perbedaan besar apa yang terjadi setelah kelahiran 

Tuhan Yesus bagi kita? 
3. Apa komitmen Anda dalam hidup yang di penuhi 

dengan kasih karunia?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, hari ini kami terima kasih karunia demi 
kasih karunia mengalir dalam hidup kami. Anugerah 

bertubi-tubi akan datang dalam hidup kami. Ada kasih 
karunia dan kebaikan Tuhan dalam pekerjaan, 

keluarga, dan pernikahan kami. Kami alami abundant 
grace. Terjadi! Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 4-6 
Yohanes 6:1-21 



26 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CIRI KASIH ALLAH YANG BEGITU NYATA DAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 31:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 31:3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri 
kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang 
kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku 
kepadamu. 
 
Bailey Seller, gadis asal Tennessee, Amerika Serikat, 
mungkin adalah anak perempuan paling beruntung di 
muka bumi ini. Meski kanker telah merenggut ayahnya, 
Mike Seller, dari sisinya saat ia baru berusia 16 tahun, 
terbukti bahwa maut pun tak dapat menghalangi kasih 
sayang sang ayah. Sebelum meninggal, Mike 
memutuskan memesan sejumlah bunga tangan untuk 
dikirimkan di setiap ulang tahun putrinya. Bailey pun 
mendapatkan kiriman bunga beserta kartu ucapan 
penuh kasih sayang dari sang ayah setiap tahunnya. 
Kehidupan Mike di dunia ini mungkin sudah berakhir, 
tetapi kasih sayangnya kepada anaknya tetaplah 
berlanjut. 
 



Ungkapan kasih sayang Tuhan kepada setiap orang 
percaya jauh lebih hebat lagi. Kiriman bunga tanda 
kasih dari seorang ayah kepada anaknya suatu saat 
pasti akan berakhir juga, tetapi tidak dengan kasih 
Allah kepada kita, anak-anak-Nya. Kasih Tuhan tidak 
pernah akan ditutup dengan ‘titik’, tetapi selalu 
dilanjutkan dengan ‘koma’. Meski ada saat-saatnya kita 
tidak dapat merasakan kasih-Nya, Tuhan sesungguhnya 
tengah mempersiapkan babak baru dari kisah kasih 
sejati-Nya yang lebih dahsyat lagi bagi kita. Itu artinya, 
Tuhan mengasihi kita bukan hanya sekarang ini, bukan 
hanya tahun-tahun mendatang, tetapi tak terbatas 
oleh waktu. Dia mengasihi kita jauh sebelum kita 
dilahirkan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, dan 
akan terus dilanjutkan sampai kekekalan nanti.  
 
Ya, kasih Allah sungguh melampaui batas akal manusia. 
Kasih-Nya kepada kita tak tergantung pada kita, tetapi 
dari diri-Nya. Sebab, Dialah kasih itu sendiri. Meski kita 
tak setia dan melupakan-Nya, Dia tetap setia. Oleh 
anugerah-Nya yang melimpah, Dia akan membangun 
hidup kita (ay.4). Ketika kita datang dengan 
mencucurkan air mata kepada-Nya, Tuhan bukan 
hanya akan menghibur kita, tetapi juga memimpin kita 
ke sungai-sungai dan berjalan di jalan yang rata (ay.9). 
Itulah kasih sejati Bapa kepada anak-anak-Nya. 
 
 



RENUNGAN 
Salah satu CIRI KASIH ALLAH yang begitu NYATA dan 
begitu BESAR adalah KASIH ALLAH ITU KEKAL. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda melihat kasih Allah di hidup 

Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa kasih Allah itu kekal? 
3. Bagaimana Anda bisa meresponi kasih Allah yang 

kekal dalam hidup Anda? 
 

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

kekal dalam hidup kami. Bawalah kami untuk dapat 
mengenal kasih-Mu semakin dalam lagi, agar kami pun 

boleh hidup dalam realitas kasih sejati-Mu dan 
membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 7-9 
Yohanes 6:22-44 



27 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KASIH TANPA SYARAT 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:31-39 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:38-39 Sebab aku yakin, bahwa baik maut, 
maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun 
pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, 
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik 
yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu 
makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari 
kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 
 
Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West, dikenal 
sangat kontroversial. Dalam setiap lagunya, ia gemar 
menonjolkan kekerasan dan pornografi, bahkan sering 
menghujat Kristus. Namun, kini suami artis Kim 
Kardashian itu telah berubah. Ia bertobat dan selalu 
menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam 
hidupnya. Perubahan hidup Kanye itu membuat 
banyak orang bersyukur, tetapi tak sedikit juga yang 
mencibirnya karena mengganggap hal itu hanyalah 
suatu rekayasa demi popularitas. Kanye sendiri seakan 
tidak lagi peduli dengan berbagai pendapat orang. Ia 



terus bersaksi atas perubahan hidupnya. Saat tampil di 
hadapan 16 ribu jemaat Gereja Lakewood Houston 
Texas, Kanye mengatakan "Aku tahu Tuhan selalu 
memanggilku sejak dulu, tetapi iblis tidak pernah rela 
melepaskan jeratnya dariku." 
 
Hal yang sama terjadi pada Rasul Paulus. Semula ia 
adalah penganiaya jemaat Kristus, tetapi kemudian ia 
menyadari bahwa sebenarnya ia sudah dipilih dan 
ditentukan Tuhan sejak semula. Paulus percaya bahwa 
keberadaannya sebagai rasul Kristus adalah wujud 
nyata kasih sejati dari anugerah Tuhan yang sangat 
melimpah. Bagaimanapun keadaan masa lalu Paulus, 
kasih Tuhan sanggup membawanya pulang kepada 
Tuhan.  
 
Kasih sejati Tuhan ini berlaku universal. Bukan hanya 
untuk Paulus, tetapi juga untuk semua orang seperti 
Kanye West dan juga setiap kita. Tuhan tetap 
mengasihi kita bagaimanapun situasi dan kondisi kita. 
Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari 
kasih-Nya. Di momen Natal ini, marilah kita 
merefleksikan kembali kasih Tuhan yang sungguh 
sempurna dan melimpah. Kelahiran Yesus Kristus telah 
membawa pengharapan dan sukacita bagi banyak 
orang tanpa terkecuali. Jika saat ini Anda sedang 
terpuruk atau bahkan sedang terlena dengan tipu daya 
dunia, ingatlah kembali akan kasih Tuhan yang luar 



biasa yang selalu rindu mengajak Anda pulang ke 
dalam pelukan-Nya. 
 
RENUNGAN 
Tak ada SATU HAL PUN yang bisa MEMISAHKAN kita 
dari kasih Allah, sebab kasih Allah itu TANPA SYARAT. 
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal yang membuat Anda menjauh dari 

kasih Allah belakangan ini? Apa sajakah itu?  
2. Mengapa hal-hal tersebut tak seharusnya 

memisahkan Anda dari kasih Allah? 
3. Bagaimana Anda dapat meresponi kasih Allah yang 

tanpa syarat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami. 
Tak ada satu pun, bahkan kesalahan dan kelemahan 
kami yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. 

Biarlah kasih sejati-Mu melimpah-limpah dalam hati 
kami dan memancar keluar di hidup kami, agar banyak 
orang dapat melihat betapa ajaib dan besarnya kasih-
Mu atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 10-12 

Yohanes 6:45-71 



28 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KASIH YANG TERSEDIA UNTUK SEMUA ORANG 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 145:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 145:8-9 TUHAN itu pengasih dan penyayang, 
panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. TUHAN itu 
baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap 
segala yang dijadikan-Nya. 
 
“Tuhan nggak mungkin mengasihi orang sepertiku,” 
ujar Tobby saat gilirannya berbicara dalam kelompok 
dukungan di sebuah panti rehabilitasi narkoba. “Aku 
tahu semua yang di sini sama-sama pecandu sepertiku. 
Tapi tidak seperti kalian yang hanya memakai atau 
mencuri supaya dapat membeli narkoba, aku membuat 
pacarku yang belum pernah memakai narkoba 
meninggal karena overdosis.” Kelompok dukungan itu 
terdiam sejenak, sampai ketua kelompok mereka 
berbicara, “Aku turut menyesal mendengarnya, Tobby. 
Tidak ada yang akan mengecilkan perbuatanmu, kamu 
harus menerimanya sebagaimana adanya. Namun, 
kamu juga harus tahu, kamu tidak sendirian. Aku 
sendiri pernah melakukan hal-hal yang lebih buruk 



darimu. Dulu aku adalah pengedar. Tak terhitung 
banyaknya remaja dan pemuda yang hidupnya 
kuhancurkan. Namun Tuhan tetap meraihku dan 
memulihkan hidupku. Itu sebabnya aku memulai 
pelayanan ini, agar orang-orang sepertiku dan juga 
kamu bisa mengenal kasih Kristus dan menerima 
pemulihan.” 
 
Ya, berbeda dengan manusia yang memilih-milih dan 
mengukur siapa orang yang pantas dikasihi atau tidak, 
Tuhan tidak pernah menetapkan syarat atas kasih-Nya. 
Seburuk apa pun kesalahan dan sebesar apa pun 
kelemahan kita, Tuhan tetap memandang kita dengan 
penuh kasih. Kebaikan dan rahmat-Nya tersedia bagi 
setiap kita, tanpa terkecuali. Ketika kita menutup diri, 
bahkan memunggungi-Nya, Dia tetap setia mengasihi 
kita dalam segala perkataan dan perbuatan-Nya. Saat 
kita terjatuh, Dia akan menopang kita. Saat kita 
tertunduk, Dia mau menegakkan kita. 
 
Itulah kasih yang sejati. Kasih tanpa syarat dan tak 
berbatas. Oleh anugerah-Nya yang melimpah, Tuhan 
bukan hanya mau mengembalikan kita dalam naungan 
kasih-Nya, tetapi juga mengubahkan kesalahan 
terburuk dalam hidup kita sekalipun menjadi alat 
kemuliaan untuk memperluas Kerajaan-Nya. Bukankah 
Yesus terlahir ke dunia ini bagi orang-orang berdosa? 
Untuk mencari, menyelamatkan, dan mengutus kita. 



Agar semakin banyak orang boleh menerima kasih-Nya 
yang ajaib dalam hidup mereka. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Kasih Allah TERSEDIA untuk SEMUA ORANG, bukan 
hanya untuk orang-orang tertentu saja. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari dan memahami kasih 

Allah juga tersedia bagi Anda? Mengapa demikian? 
2. Mengapa kasih Allah tersedia untuk semua orang, 

tanpa terkecuali? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meresponi 

kasih sejati-Nya kepada Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ajaib kasih-Mu bagi kami. Tak terukur 

dan tak terselami pemikiran-Mu atas kami. Kami 
hendak memuji dan mengagungkan nama-Mu, sebab 
kebesaran-Mu yang tak terduga. Saat kami tak setia, 
Engkau tetap setia. Saat kami menjauh, Engkau tetap 

menantikan dan tak pernah meninggalkan kami. 
Pakailah kami, mampukan kami, untuk menyebarkan 
kasih setia-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 13-15 
Yohanes 7:1-27 



29 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
JANGAN MENYIMPAN KASIH ALLAH UNTUK DIRI 

SENDIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 28:16-20 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
 
Bu Titin sangat mengasihi anak-anaknya. Setiap tahun 
di bulan Desember, ia membuat kue Natal yang sangat 
spesial untuk ketiga anaknya. Sebelum berangkat kerja, 
ia menitipkan kue-kue tersebut kepada anaknya yang 
paling besar, dengan pesan agar kue tersebut 
dibagikan kepada adik-adiknya. Namun si sulung tidak 
memberikan kue-kue yang menjadi bagian adik-
adiknya. Ia simpan kue tersebut untuk dirinya sendiri. 
Keesokan harinya, saat ia hendak memakan kue 
tersebut, ia menemukan kue tersebut sudah basi. Ia 
sangat menyesal atas perbuatannya. Pertama, karena 
sikapnya yang egois. Kedua, karena ia telah menyia-
nyiakan berkat kue Natal yang telah dibuat ibunya 
dengan susah payah. Yang ketiga, karena sikapnya, 



adik-adiknya jadi tidak bisa menikmati kue Natal 
spesial dari sang ibu tahun itu. 
 
Sebagai anak-anak Allah, termasuk tipe manakah kita? 
Tipe "si sulung", yang egois dan memendam semua 
berkat untuk dirinya sendiri, atau seperti Yesus, Putra 
Allah, yang rela berkorban nyawa agar banyak jiwa 
diselamatkan? Sadarilah, hari-hari ini banyak domba-
domba yang terhilang dan tersesat di luar sana. 
Mereka begitu merindukan kasih Allah yang sejati, 
tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk 
datang dan menerima kasih Allah yang sejati itu. 
Padahal, kita ada dalam kelimpahan anugerah-Nya.  
 
Sadari bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk diri 
kita lagi. Janganlah kita menjadi orang yang 
menyimpan kasih Allah untuk diri sendiri. Beritahukan 
kepada dunia bahwa Allah begitu mengasihi mereka. 
Bagaimanapun Tuhan Yesus berkata, "Karena itu 
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus." Itulah panggilan hidup kita yang sejati. Yaitu 
untuk menjalankan Amanat Agung Tuhan. Oleh karena 
itu, jadilah seperti Yesus, Domba Allah yang Mulia, 
yang rela berkorban, menjadi jalan, supaya semua 
orang berdosa bisa datang pada kasih yang sejati itu, 
untuk menerima berkat keselamatan dan anugerah-
Nya yang berlimpah-limpah. 



RENUNGAN 
JANGAN MENYIMPAN kasih Allah untuk diri sendiri, 
BERITAHUKAN KEPADA DUNIA bahwa Allah BEGITU 
MENGASIHI mereka. 
 

APLIKASI 
1. Apa amanat agung Tuhan bagi setiap anak-anak 

Tuhan? 
2. Sudahkah Anda menjalankan amanat agung Tuhan, 

untuk memberitakan kepada dunia bahwa Allah 
begitu mengasihi mereka? Mengapa demikian? 

3. Siapa saja orang-orang yang akan Anda temui, 
untuk Anda bagikan kabar sukacita dan 
keselamatan dari sorga? Tuliskan nama-nama 
mereka, doakan, dan buatlah jadwal untuk 
mengunjungi mereka! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk semua 

pengorbanan dan anugerah yang sudah Engkau 
limpahkan bagi kami. Ampuni kami, jika kami sering 

kali menyia-nyiakan pengorbanan dan anugerah yang 
sudah Engkau limpahkan bagi kami. Kami tidak mau 
menyimpan kasih Allah untuk diri kami sendiri lagi, 
tetapi kami mau beritahukan kepada dunia bahwa 

Allah begitu mengasihi mereka. Sehingga mereka juga 
beroleh kasih yang sejati dan anugerah-Mu yang 

berlimpah-limpah sama seperti kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 16-18 
Yohanes 7:28-53 


