


25 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HUKUM YANG TERBESAR ADALAH KASIH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 13:13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini, 
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling 
besar di antaranya ialah kasih 

 
Masa yang paling penuh tantangan bagi seorang ibu 
adalah ketika bayinya baru lahir. Terlebih jika tidak ada 
pengasuh atau babysitter yang membantu. Dalam 
kondisi yang belum pulih sepenuhnya, seorang ibu 
harus rela bangun berkali-kali di malam hari untuk 
memberi bayinya susu atau mengganti popoknya yang 
basah. Selagi menikmati makan, sang ibu 
diperhadapkan dengan bayinya yang buang air besar 
dan menangis karena merasa tidak nyaman. Mau tak 
mau, ia harus meninggalkan makanannya dan 
membersihkan bayi kecilnya. Belum lagi bila bayinya 
sedang tidak enak badan, pilek, atau baru saja 
menerima vaksin, sang ibu harus mempersiapkan diri 
untuk siaga dan kemungkinan menggendong lama 
sampai bayinya tertidur. Bisa dibilang, satu tahun 
pertama adalah masa ketika tidur nyenyak dan istirahat 
adalah suatu hal yang eksklusif nan mahal yang 
diidamkan setiap ibu.  



Namun demikian, tidak ada seorang pun ibu yang tidak 
rela berkorban bagi bayinya. Ketika menatap bayinya 
yang sedang tertidur lelap, perasaan kasih yang begitu 
besar menguasai segenap hati sehingga semua susah 
payah terasa layak untuk diperjuangkan. Seulas senyum 
manis dan gelak lucu sang bayi, membuat semua 
perasaan lelah, bahkan kesusahan, hilang sirna tak 
berbekas. Hanya ada kebahagiaan dan perasaan kasih 
yang lebih lagi di hati sang ibu.  
 
Ada banyak hukum dan perintah Tuhan kita temukan di 
dalam Alkitab, tetapi yang terbesar adalah KASIH. Bukan 
tanpa alasan Tuhan menempatkan kasih sebagai hukum 
yang terutama dan pertama. Sebab hidup sebagai anak-
anak Tuhan tidak berhenti sampai pada menerima 
keselamatan. Ada begitu banyak hal yang memerlukan 
perjuangan berat ketika kita mau menjadi pelaku firman. 
Tanpa kasih, kita tidak akan bisa melaluinya, sebab 
kasihlah yang akan memberi kita kekuatan yang luar 
biasa untuk taat, meninggalkan dosa, maju melayani 
Tuhan, dan berkorban bagi Tuhan. Hati yang mengasihi 
Tuhan dengan segenap akan memampukan kita untuk 
melakukan semua seturut firman Tuhan, membuat 
Tuhan tersenyum, dan melimpahi kita dengan berkat 
kasih-Nya yang luar biasa. (PF) 
 
RENUNGAN 
Yang TERBESAR adalah KASIH. 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa KASIH adalah yang 

terbesar? 
2. Apa saja yang mau Anda perbuat jika Anda begitu 

mengasihi seseorang? 
3. Apa dampaknya bagi kerohanian Anda ketika hati 

Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan 
kepada kami tentang pentingnya memiliki hati yang 

mengasihi Engkau dengan segenap. Biarlah hari demi 
hari, kasih kami kepada-Mu semakin dalam dan 

memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 1-3 

Markus 16 

 

 

 

 



26 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUASA BESAR DI BALIK KASIH 

 
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. 
 
Pernahkah Anda memiliki sebuah hobi atau kesukaan 
yang membuat Anda lupa waktu? Ketika Anda 
melakukannya, seolah-olah ada kekuatan yang 
membuat Anda bisa kuat menahan lapar, haus, lelah, 
bahkan tidur pun terlewatkan. Sementara ketika ada 
sesuatu yang tidak Anda sukai, sekalipun hal itu tidak 
berat, kekuatan Anda seolah-olah sangat terbatas. 
Mengapa hal itu terjadi? Itulah yang disebut sebagai 
kekuatan hati. Hati yang mencintai sesuatu, pasti akan 
melahirkan kekuatan untuk melakukan hal yang berat 
sekalipun. 
 
Seperti perjuangan Yesus di jalan salib. Secara manusia, 
Yesus jelas sudah tidak kuat lagi, karena meskipun Dia 
adalah Tuhan seutuhnya, saat itu Yesus juga adalah 
manusia seutuhnya. Dia disiksa sepanjang malam dan 



disalibkan. Namun besar kasih-Nya kepada kita 
memberikan kekuatan di hati-Nya. Bagi Anda yang 
sudah memiliki anak-anak pun pasti sedikit banyak 
memahami hal ini. Rasa cinta dan kasih mendatangkan 
kekuatan yang seolah-olah tidak ada habisnya. Itulah 
sebabnya mengapa Alkitab mengajarkan kepada kita 
bahwa kasih akan menjadi yang terbesar, karena ada 
kuasa di balik kasih. Kita bisa saja punya banyak 
keahlian, kepandaian, dan bisa melakukan banyak hal. 
Namun jika kita tidak punya kasih di dalamnya, pada 
akhirnya kita akan merasakan kekuatan kita terbatas. 
Daya juang kita terbatas, dan kita akan cepat menyerah.  
 
Oleh karena itu, mari pastikan kasih itu selalu ada dalam 
hati kita, supaya kita memiliki kekuatan yang cukup 
besar untuk tetap berjuang dalam setiap pergumulan 
kita. Pastikan kasih kita kepada Tuhan tidak luntur, 
bahkan semakin hari semakin besar. Pastikan segala 
sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan karena 
mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka, kuasa 
yang besar itu akan menyertai setiap perjuangan kita, 
kita tidak mudah menyerah dan berkat kasih Tuhan 
yang besar pun tercurah dalam hidup kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Kasih menjadi yang TERBESAR karena ada KUASA 
BESAR di balik kasih. 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang Anda 

cintai melampaui batas kekuatan Anda? Apa yang 
Anda rasakan saat itu? 

2. Menurut Anda,mengapa ada kuasa besar di balik 
kasih? 

3. Jika kasih itu Anda tujukan kepada Tuhan, menurut 
Anda, apa yang bisa Anda lakukan untuk Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mau belajar 

mengasihi-Mu lebih lagi, ya Tuhan. Dan kami mau 
belajar melakukan segala sesuatunya untuk-Mu. Kami 

tahu saat kami terus menjaga hati yang mengasihi-Mu, 
ada kuasa yang besar yang memampukan kami untuk 

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

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 4-6 
Lukas 1:1-20 



27 OKTOBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PENENTU NILAI HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 16:14 Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 
kasih! 
 
A.J. Cronin menceritakan seorang juru rawat yang ia 
kenal saat ia bekerja sebagai seorang dokter. Selama 
dua puluh tahun, seorang diri, perawat itu pergi ke 
tempat orang-orang yang memerlukan bantuannya 
meski jaraknya puluhan mil. Dengan gajinya yang tidak 
seberapa bahkan cenderung tidak cukup, ia tidak lelah 
untuk bangun di malam hari saat ada panggilan darurat. 
Cronin kagum dengan kesabaran, ketabahan, dan 
sukacitanya dalam melakukan pekerjaannya. Suatu hari, 
Cronin bertanya kepadanya, ”Suster, mengapa Anda 
tidak meminta bayaran lebih dari mereka? Tuhan tahu 
Anda layak untuk itu.” Ia menjawab, ”Jika Tuhan tahu 
dan menganggap saya layak, itulah yang terpenting bagi 
saya.”   
 
Cronin pun mengerti bahwa suster tersebut bekerja 
untuk Tuhan. Ia melakukan segala kebaikannya kepada 
orang lain karena ia mengasihi Tuhan. Seperti halnya 
ayat rhema hari ini yang mengingatkan kita untuk 



melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Dalam 
bahasa aslinya, kata kasih di sini menggunakan 
kata agape yang artinya segala kebaikan yang kita 
lakukan hendaknya dimotivasi oleh kehendak kasih 
Allah di dalam kita—bukan kemauan atau kebenaran 
sendiri yang kita pikir adalah baik, apalagi dengan 
motivasi untuk kepentingan dan kemuliaan diri sendiri. 
Penilaian Tuhan jauh berbeda dengan penilaian kita 
atau orang lainnya, karena bahkan ketika seseorang 
menjual segala hartanya pun untuk diberikan kepada 
orang miskin dan membakar tubuhnya, tetapi kalau 
motivasinya untuk kebanggaan dirinya, maka di mata 
Tuhan tidak ada berarti apa-apa (1 Kor. 13:3). 
 
Ya, karena nilai hidup kita ditentukan oleh kapasitas 
kasih kita. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu 
dengan dasar kasih. Ketika hati mengasihi Tuhan dengan 
segenap, maka apa pun yang dilakukan pasti penuh 
damai dan sukacita. Baik itu tentang waktu, tenaga, 
harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, 
pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga 
berkat kasih Allah bisa terus mengalir deras dalam diri 
kita. 
 
RENUNGAN 
NILAI HIDUP kita ditentukan oleh KAPASITAS KASIH 
kita. 
 



APLIKASI 
1. Seberapa besar kapasitas kasih kita selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa nilai hidup Anda 

ditentukan dari kapasitas kasih kita? 
3. Bagaimana cara Anda agar Anda memiliki kapasitas 

kasih seperti kerinduan Tuhan dalam diri kita? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pengorbanan 
dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami rindu 
kasih-Mu memenuhi hidup kami, sehingga kapasitas 

kasih kami semakin hari semakin diperluas. Biar 
melalui hidup kami, kasih-Mu senantiasa terpancar. Di 

dalam Nama Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 7-9 

Lukas 1:21-38 

 



28 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:16b dan barangsiapa tetap berada di 
dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di 
dalam dia 
 
Pada usia 24 tahun, penasihat keuangan dan pengarang 
buku Ron Blue merasa percaya diri sepenuhnya. Ia 
memiliki gelar MBA dan sertifikat CPA, Certified Public 
Accountant, dan satu jabatan bergengsi di satu kantor 
CPA terbesar di dunia, di New York. Namun, enam tahun 
kemudian, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan 
mulai melihat hidup dari sudut pandang yang baru. 
Suatu kali, ia memutuskan mendirikan kantor penasihat 
keuangan dan hendak meminjam uang di bank sebesar 
sepuluh ribu dolar. Namun tiba-tiba ia merasa kalau 
Tuhan tidak mengizinkannya. Dengan segera ia batal 
meminjam uang tersebut.  
 
Suatu hari, seorang temannya berkata, "Maukah kamu 
memberi seminar keuangan untuk eksekutif kami yang 
akan pensiun?" Mendengar hal tersebut, Ron Blue 
menyanggupinya. Tidak disangka, perusahaan itu 
membayar enam ribu dolar dan untuk empat kali 



seminar akan ditambahkan seribu dolar setiap 
seminarnya. Luar biasa! Ron memperoleh sepuluh ribu 
dolarnya tanpa harus berhutang. 
 
Kisah Ron tidak berbeda jauh dengan yang dialami 
Samuel. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang begitu 
mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan ada dalam diri 
Samuel. Musuh yang tadinya selalu mengancam, 
akhirnya tidak berani menyerang Israel lagi. Selama 
hidup Samuel, Tuhan sendiri yang berperang melawan 
Filistin. Bahkan, Tuhan membuat Filistin tidak berkutik 
selama hidup Samuel. Kota-kota yang sempat hilang 
bisa direbut kembali. Kita dapat melihat bagaimana 
pembelaan Tuhan atas Samuel dan Ron Blue yang begitu 
luar biasa. Hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita, 
selama kita konsisten hidup mengasihi Tuhan dengan 
sepenuh hati. Saat kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan 
ada di dalam kita, berkat kasih Tuhan akan selalu 
menyertai kita dan setiap permasalahan yang ada di 
hadapan kita pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Baik itu 
sakit-penyakit, keuangan, rumah tangga, dan 
sebagainya.  
 
RENUNGAN 
Saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka 
kita tinggal di dalam-Nya, dan DIA TINGGAL DI DALAM 
KITA. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap 

hati Anda? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa saat kita mengasihi 

Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam Tuhan? 
3. Apa yang akan Anda lakukan agar dapat tinggal di 

dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri Anda? 
Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami begitu mengasihi-Mu. Kami begitu 

bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami 
rindu hidup kami senantiasa tinggal di dalam-Mu, 
sehingga hidup kami tetap dalam penyertaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 10-12 
Lukas 1:39-56 



29 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
GARANSI KEMENANGAN SAAT MENGASIHI TUHAN 

DENGAN SEGENAP  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:6 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Setiap kali kita membeli barang elektronik atau barang 
tertentu, kita pasti akan mendapatkan selembar kartu 
garansi. Dengan kartu garansi, kita bisa mendapatkan 
jaminan kualitas atas barang yang kita beli. Dalam 
kartu tersebut terdapat surat keterangan dari suatu 
produk bahwa pihak produsen bertanggung jawab 
untuk memperbaiki kecacatan atau malfungsi yang 
terjadi pada bagian tertentu dari produknya selama 
periode waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. 
Sehingga selama masih dalam masa garansi, jika 
barang yang kita beli rusak, kita bisa mendapatkan 
fasilitas perbaikan secara gratis atau bahkan penukaran 
barang selama bukan kesalahan pemakaian. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk
https://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan


Pada layanan garansi, biasanya perusahaan 
memberikan beberapa kompensasi, seperti: jasa 
perbaikan, penggantian klaim, dan tak jarang ada juga 
yang sampai memberikan jaminan pengembalian uang 
dalam keadaan tertentu. Saat mendapatkan garansi, 
kita menjadi lebih yakin dengan kualitas barang yang 
kita beli. Bahkan sekarang ini, tidak sedikit produsen 
yang memberikan penawaran garansi seumur hidup, 
yang berarti setiap kali ada kerusakan, kita bisa segera 
meminta perbaikan dari barang yang kita beli. Namun 
terkadang, meskipun dalam masa garansi, kalau 
kerusakan terjadi karena kesalahan pemakaian, maka 
perbaikan akan dikenakan biaya.  
 
Dalam hidup pun demikian, Tuhan memberikan 
jaminan kepastian kepada setiap kita seperti halnya 
garansi. Namun, garansi yang Tuhan berkan tentunya 
berbeda dengan garansi yang berlaku dalam jual beli 
barang. Tuhan memberikan jaminan kemenangan atas 
setiap masalah, kesukaran, dan juga serangan yang 
datang dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan 
memberikan berkat tidak terkalahkan bagi kita. 
Meskipun Tuhan mengizinkan kita melalui masa sulit 
yang membuat kita bersusah hati dan mencucurkan air 
mata, tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. 
Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan garansi 
kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. 
Sesulit apa pun masalah yang saat ini sedang kita 



hadapi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati haruslah 
selalu menjadi yang utama dan lihatlah bagaimana 
Tuhan melimpahkan berkat kasih-Nya kepada kita.  
(LEW) 
 
RENUNGAN 
Mendapatkan berkat tidak terkalahkan tidak berarti 
kita BEBAS MASALAH, tetapi kita mendapatkan 
GARANSI KEMENANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Masalah apakah yang saat ini sedang Anda 

hadapi? 
2. Mengapa mendapatkan berkat tidak terkalahkan 

berarti mendapatkan garansi kemenangan? 
3. Bagaimana agar Anda mendapatkan garansi 

kemenangan atas masalah Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau 
memberikan berkat tak terkalahkan dalam hidup kami. 

Meskipun kami mempunyai masalah, kami percaya 
garansi kemenangan Engkau berikan bagi kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 13-15 

Lukas 1: 57-80 



30 OKTOBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TUHAN SANGGUP MEMULIHKAN SEGALA KEADAAN 
HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 50:20b Memang kamu telah mereka-rekakan 
yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-
rekakannya untuk kebaikan 
 
Di usianya yang tak lagi muda, Rita merasa hidupnya 
jalan di tempat. Jika dibandingkan dengan sepupu-
sepupunya, ia merasa jauh tertinggal dari segi finansial, 
pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Kesempatan 
beasiswa ke luar negeri yang diterimanya tidak disetujui 
orangtuanya, jurusan pendidikan lanjutan yang 
diinginkannya juga tidak terwujud sebab orangtuanya 
telah memutuskan jurusan yang harus diambilnya. 
Beberapa pekerjaan telah dicobanya, tetapi belum ada 
yang berhasil mengubah kondisinya. Ketika adik-adik 
sepupunya telah berkeluarga dan memiliki keturunan, ia 
masih menutup hati karena merasa tidak pantas. 
Hatinya semakin hancur ketika ia didiagnosis gangguan 
mental.  
 



Saat ia merasa sudah kehilangan semua harapan, Rita 
datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidupnya 
dan merendahkan hati menerima segala rencana Tuhan 
baginya. Sekalipun ia masih harus terus berjuang dan 
melewati lembah kelam dalam kehidupannya, ia hanya 
datang dan berharap pada belas kasih Tuhan. Hari ketika 
Tuhan mencurahkan berkat kasih-Nya pun datang. 
Diawali dengan pertemuannya dengan seorang psikolog 
yang memberinya konsultasi secara sukarela. Perlahan 
hati dan jiwanya yang hancur tertata kembali. Pola 
pikirnya diubahkan dan caranya memandang segala 
sesuatu turut berubah. Sejak itulah, satu per satu aspek 
hidupnya dipulihkan. Kini ia benar-benar merasakan 
kasih Tuhan yang senantiasa menuntunnya.  
 
Lebih dari sering, kita pun mendapati diri kita terkepung 
berbagai badai permasalahan yang memorak-
porandakan hidup kita. Semua terasa begitu kacau 
sehingga kita tidak lagi mengerti harus memulai dari 
mana untuk memperbaikinya. Saat itulah, kita 
kehilangan pandangan kita akan masa depan dan 
semuanya terasa gelap. Namun, saat itu jugalah, hati 
kita diuji. Jika kita bisa tetap mengasihi Tuhan dengan 
segenap hati dalam situasi terkelam sekalipun, Tuhan 
pun akan menunjukkan hati-Nya kepada kita. Dia akan 
mencurahkan berkat kasih-Nya dan tangan-Nya sendiri 
yang akan menata ulang hidup kita, sehingga menjadi 
lebih indah dari yang sanggup kita bayangkan.  



RENUNGAN 
Tuhan sanggup membuat hidup yang KACAU dan 
BERANTAKAN menjadi TERATUR serta INDAH. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja membuat hidup Anda kacau dan 

berantakan saat ini? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu memulihkan 

hidup kita menjadi lebih teratur dan indah? 
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan agar memiliki 

hidup yang teratur dan indah? Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau mengasihi-Mu dengan 
segenap hati. Kami percaya Engkau sanggup 

menggantikan apa yang hilang dan hancur dari 
kehidupan kami. Kami rindu bisa konsisten dalam 

membangun hubungan pribadi dengan-Mu, hingga 
melalui hidup kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 16-18 

Lukas 2:1-24 

 

 

 



31 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PRIVILESE DARI MENCINTAI TUHAN DENGAN 

SEGENAP HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 6:22-23 “Berbahagialah kamu, jika karena Anak 
Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka 
mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak 
namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah 
pada waktu itu dan bergembiralah, sebab 
sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara 
demikian juga nenek moyang mereka telah 
memperlakukan para nabi.”  
 
Pernahkan Anda terjebak macet? Sementara mobil 
Anda hanya bisa berjalan tersendat-sendat, waktu terus 
berjalan. Mungkin Anda sedang dalam perjalanan ke 
kantor, ke tempat meeting, ke tempat acara penting, 
atau sedang menjemput orang terkasih. Dengan 
kecepatan bak kura-kura, Anda tahu tidak mungkin 
sampai di tempat tujuan tepat waktu. Bahkan sangat 
mungkin Anda akan teramat sangat terlambat. 
Kemungkinan terburuk pun terbayang di depan mata. 
Anda akan dimarahi atasan, proyek yang Anda harapkan 
dibatalkan pihak klien, atau Anda bisa membayangkan 
wajah kelelahan dan kekesalan dari orang yang Anda 



kasihi. Benar-benar situasi yang tidak menguntungkan 
bagi Anda.  
 
Di saat lainnya, pernahkan Anda melihat mobil yang 
melaju di jalanan dengan iringan polisi yang membuka 
jalan di depannya? Sementara yang lain terkena macet, 
tetapi mobil tersebut bisa jalan terus. Sungguh sebuah 
privilese yang tidak semua orang bisa menikmatinya. 
Seperti itulah yang akan terjadi pada hidup kita saat 
Tuhan turut campur tangan atas segala permasalahan 
kita. Semua yang tadinya macet, stagnasi, dan bahkan 
tak ada jalan keluar, perlahan-lahan diatur kembali dan 
jalan kita pun terbuka.  
 
Secara pribadi, kalau kita bisa mengalami “pengaturan” 
Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan sangat 
menyenangkan. Namun, selayaknya sebuah hak 
istimewa, hanya orang-orang yang dekat di hati Tuhan 
yang bisa menikmatinya. Selama ini mungkin kita yang 
merasa tidak punya waktu untuk duduk diam di kaki 
Tuhan dan bersekutu intim dengan-Nya. Namun, saat 
kita menyediakan hati kita untuk mencintai Tuhan 
dengan segenap hati, maka kita akan merasakan 
campur tangan-Nya dalam setiap permasalahan kita. 
Oleh karena itu, ambil komitmen untuk konsisten 
menyediakan hati untuk mengasihi Tuhan dengan 
segenap hati. Bersihkan motivasi kita yang kotor, ambil 
tindakan iman, dan bangun persekutuan intim dengan 



Tuhan, dan berkat kasih-Nya pun akan menanti kita. Kita 
akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan dan 
membenahi hidup kita begitu luar biasa. Amin. 
 
RENUNGAN 
MENYEDIAKAN HATI kita untuk mencintai Tuhan 
dengan segenap hati BUKANLAH suatu KERUGIAN. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan mencintai Tuhan 

dengan segenap hati? 
2. Menurut Anda, mengapa disebut kerugian bila kita 

tidak memiliki hati mencintai Tuhan dengan 
segenap hati? 

3. Bagaimana cara kita dapat memiliki hati yang 
mencintai Tuhan dengan segenap hati? 
Renungkanlah.  

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, kami berdoa untuk tuntunan-Mu agar hati 
kami semakin diubahkan untuk dapat mencintai Tuhan 

dengan segenap hati. Sehingga kami melihat karya-
karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dan 
nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 19-21 

Lukas 2:25-52 


