


28 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
JANGAN MENJAUH DARI ANUGERAH TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:15a Jagalah supaya jangan ada seorang pun 
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah 
 
Velin adalah siswi pindahan dari luar kota. Kedua orang 
tuanya telah bercerai, sehingga ia tumbuh menjadi 
anak yang tidak bisa diatur. Ia suka bicara kotor, kasar 
dan sering terlibat perkelahian atau tindak kekerasan. 
Nilai pelajarannya buruk, bahkan Velin sering 
berpindah sekolah karena sekolah yang lama tidak mau 
lagi menerimanya bersekolah di sana. Satu hari, 
seorang temannya menantang Velin untuk ikut ke 
gereja. Velin sempat menolak dan menganggapnya 
sebagai hal yang konyol, tetapi temannya dengan 
sengaja berkata bahwa Velin tidak punya nyali untuk ke 
gereja sehingga membuat Velin akhirnya menerima 
tantangan temannya itu. 

Tak pernah disangka, saat Velin datang beribadah ke 
gereja, Tuhan berkenan menjamah hatinya. Ia yang 
awalnya datang dengan sikap memberontak, justru 
menangis tersedu-sedu. Titik balik kehidupan Velin pun 
dimulai. Kini tak ada lagi Velin yang suka membuat 
onar. Ia terus bertumbuh dalam karakter, dan 



prestasinya meningkat tajam sejak ia menerima 
anugerah keselamatan dari Tuhan.  

Seperti yang dialami Velin, setiap kita tentu ingin hidup 
dalam limpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. 
Sebab hidup dalam anugerah membuat apapun yang 
kita kerjakan membuahkan hasil yang memuaskan. 
Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari 
kasih karunia Tuhan. Ingatlah, Tuhan kita setia. Dia 
tidak pernah meninggalkan kita, justru kitalah yang 
seringkali menjauh dari kasih karunia dan anugerah-
Nya. Ini merupakan kesalahan fatal yang merugikan diri 
kita sendiri. Sebab hidup di luar kasih karunia adalah 
hidup yang paling menyedihkan dan mengerikan. Oleh 
karena itu, jangan pernah berpikir untuk menjauh dari 
anugerah Tuhan. Mulai hari ini, ambil komitmen untuk 
terus makin mendekat dan hidup selamanya dalam 
anugerah Tuhan. Kita akan mengalami hidup yang 
paling menyenangkan dan semua yang baik dari Tuhan 
akan datang dalam hidup kita. 

 
RENUNGAN 
Anugerah Tuhan TIDAK PERNAH MENJAUH dari kita. 
Tetapi TERKADANG KITALAH YANG MENJAUH dari 
anugerah Tuhan. 
 
 
 



APLIKASI 
1.   Pernahkah Anda menjauh dari anugerah Tuhan? 

Apa yang Anda rasakan saat itu? 
2.  Menurut Anda, apa dampak bagi hidup kita jika 

kita menjauh dari anugerah Tuhan? 
3.  Komitmen apa yang Anda ambil untuk dapat 

mengaplikasikan renungan hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih 

karunia-Mu yang beigtu berlimpah bagi kami. Ampuni 
kami jika kami terkadang menjauh dari anugerah-Mu. 
Tuntun kami untuk kembali hidup di bawah anugerah 
dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 14-15; Lukas 17:1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
                          MENJAGA ANUGERAH TUHAN DALAM 

HIDUP KITA 

RHEMA HARI INI 
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 
dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 
dalam segala kelimpahan. 
 
Billy Graham, Chuck Templeton dan Bron Clifford, 
ketiga pemuda dengan karunia hebat ini bersama-sama 
menyampaikan kotbah di hadapan sejumlah besar 
jemaat di tahun 1945. Mereka memiliki tujuan yang 
sama untuk memultiplikasikan gereja dan jemaatnya. 
Namun dalam kurun waktu 10 tahun, hanya satu dari 
mereka yang masih berada di jalur pelayanan. Chuck 
Templeton meninggalkan pelayanan di tahun 1950 dan 
mengejar karir di dunia radio. Ia memberitakan pada 
dunia bahwa ia tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus 
dan menjadi seorang atheis. Bron Clifford pada tahun 
1954 mulai meninggalkan pelayanannya. Ia kehilangan 
keluarga dan kehilangan kesehatannya karena 
kecanduan alkohol. Clifford meninggal dunia pada usia 
35 tahun. Billy Graham bertahan dalam anugerah 
Tuhan dan dikenal sebagai penginjil sekaligus 
pemimpin Amerika yang dihormati. Ia dijuluki sebagai 



Mr. Clean karena sepanjang hidupnya tidak pernah 
terlibat skandal keuangan, perempuan, politik ataupun 
skandal lainnya.  
 
Kita mengenal Saul, seorang yang pada awalnya 
menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang 
sangat besar. Saul berasal dari suku Benyamin yang 
punya sejarah penuh kasih karunia Tuhan. Hidupnya 
mengalami anugerah demi anugerah istimewa dari 
Tuhan, dan puncaknya, Samuel mengurapi Saul 
menjadi raja atas Israel. Sangat disayangkan Saul 
kemudian kehilangan anugerah Tuhan dan kehilangan 
segalanya. Bahkan hidupnya pun berakhir 
mengenaskan.  
 
Renungan hari ini mengingatkan kita agar jangan 
sampai kehilangan anugerah Tuhan. Jangan khawatir 
saat kita kehilangan yang lain, tetapi khawatirlah saat 
hidup kita kehilangan anugerah. Jagalah sungguh-
sungguh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, jangan 
buka celah  sedikitpun bagi iblis untuk mengambilnya. 
Pertahankan sedemikian rupa sehingga selamanya ada 
anugerah Tuhan di dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
JAGALAH anugerah Tuhan dalam hidupmu, dan 
JANGAN BERIKAN KESEMPATAN kepada iblis untuk 
MENCURINYA.  



APLIKASI 
1.  Anugerah Tuhan apakah yang iblis ingin curi dari 

hidup Anda?  
2.  Mengapa penting bagi Anda untuk menjaga 

anugerah Tuhan dalam hidup Anda?  
3.  Bagaimana cara Anda untuk menjaga anugerah 

Tuhan selamanya ada dalam hidup Anda?  
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, terimakasih atas anugerah-Mu yang melimpah 

dalam hidup kami. Ingatkan kami agar senantiasa 
waspada dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. 
Sebab kami rindu selamanya berada dalam anugerah 
dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 16-18; Lukas 17:20-37 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGANDALKAN TUHAN SAJA 

RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:5 Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah 
orang yang mengandalkan manusia, yang 
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya 
menjauh dari pada TUHAN! 
 
Petra adalah seorang manager di sebuah perusahaan 
yang ternama. Karirnya melesat begitu cepat karena ia 
memang pandai dan rajin dalam bekerja. Petra 
mempunyai istri yang cantik dan berasal dari keluarga 
terpandang. Keberhasilan Petra dalam karir dan 
keluarga menjadikannya begitu percaya pada 
kemampuannya sendiri dan tidak merasa butuh Tuhan. 
Petra tidak menyangka saat tiba-tiba perusahaannya 
melakukan PHK masal, ia menjadi salah satu yang 
terpaksa diberhentikan. Tak lama sesudahnya, Petra 
mengalami kecelakaan. Ia harus dioperasi dan 
menjalani rangkaian pengobatan yang membutuhkan 
banyak biaya.  
 
Akibat dari kecelakaan tersebut, kaki Petra mengalami 
cacat permanen. Istrinya mulai sering uring-uringan 
karena Petra tidak bisa lagi bekerja dan tabungan 
mereka mulai menipis.. Dalam keterbatasannya, Petra 



teringat kepada Tuhan. Ia merasa Tuhan telah menegur 
kesombongannya. Seorang teman lalu mengajak Petra 
pergi ke Pondok Daud. Di sana Petra hanya bisa 
menangis karena menyadari kesalahannya. Ia meminta 
ampun dan berjanji hanya akan mengandalkan Tuhan 
dalam hidupnya. Tuhan pun membuka jalan bagi Petra 
untuk ia bisa membuka usaha sendiri dan memperoleh 
penghasilan bagi keluarganya. 
 
Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita 
mengandalkan manusia ataupun yang lainnya, selain 
daripada Tuhan. Sebab manusia dan segala sesuatu 
yang ada di dunia ini, sangatlah terbatas dan fana. 
Namun saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, 
Tuhan pasti akan menolong dalam kelemahan dan 
pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, apapun 
keadaan yang sedang kita alami saat ini, jadikan Tuhan 
sebagai satu-satunya andalan kita. Saat kita senantiasa 
mengandalkan Tuhan, maka anugerah-Nya yang 
melimpah akan menyertai kita sampai selamanya.  
(LEW)  
 
  
RENUNGAN 
Jangan mengandalkan MANUSIA, andalkanlah TUHAN 
saja. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang selama ini Anda andalkan?  
2. Mengapa Anda tidak boleh mengandalkan 

manusia, melainkan hanya mengandalkan Tuhan 
saja? 

3. Bagaimana cara Anda agar bisa selalu 
mengandalkan Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan dan 
permasalahan hidup yang kami alami, kami mau selalu 

mengandalkan Engkau. Kami percaya hanya Engkau 
satu-satunya yang mampu menolong dan memberi 

kami jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 19-20; Lukas 18:1-23 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 DESEMBER2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
 TUHAN TURUN TANGAN SAAT KITA MENGANGKAT 

TANGAN 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 28:2 Dengarkanlah suara permohonanku, 
apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan 
mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu  yang maha 
kudus. 
 
Suatu hari, saat sedang berganti pakaian, Wina 
memeriksa benjolan yang telah beberapa waktu 
lamanya ada di payudara kirinya. Ia rasakan benjolan 
itu menjadi lebih besar dan keras, disertai rasa sakit 
seperti di tusuk jarum bila ditekan. Wina dan suami 
pun segera ke Rumah Sakit untuk menjalani 
pemeriksaan. Dokter terkejut dan menanyakan 
mengapa baru sekarang memeriksakan diri. Dokter 
lantas berkata bahwa Wina mengidap kanker payudara 
invasif, dan saat ini sudah memasuki tahap akhir.  

Pernyataan dokter sempat membekukan hati Wina. 
Namun ia lantas menyadari bahwa segala sesuatu ada 
di tangan Tuhan, termasuk hidup dan matinya. Fakta 
bahwa penyakit ini menimpanya adalah atas seizin 
Tuhan, jadi yang harus ia lakukan adalah berusaha 
memahami kehendak Tuhan, mengandalkan-Nya dan 



tidak malah menyalahkan Tuhan atas kejadian yang 
harus ia lalui. Dalam doa-doanya, Wina menyerahkan 
kendali sepenuhnya pada Tuhan. Ia memperkuat 
imannya alih-alih ketakutan dengan hasil pemeriksaan. 
Wina pun merasakan hatinya diliputi oleh ketenangan. 
Setelah serangkaian kemoterapi dan menjalani operasi, 
dokter mengatakan sudah tidak ada masalah serius dan 
dengan prosedur radioterapi, kondisinya dapat 
dikendalikan. 

Kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan turun 
saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ketika 
kita merasa tidak bisa, tidak berdaya dan di luar 
kemampuan kita, saat itulah kasih karunia diaktifkan. 
Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kalau mata kita 
tertuju pada Tuhan dan hati kita berpaut kepada-Nya, 
maka kasih karunia Tuhan akan selamanya dinyatakan. 
Anugerah Tuhan yang melimpah akan menyelamatkan 
kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. 
(ABU) 

 

RENUNGAN 
Kasih karunia Tuhan TURUN saat kita ANGKAT tangan 
di hadapan Tuhan.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1.  Kasih karunia Tuhan dalam bentuk apakah yang 

pernah Anda alami saat Anda mengangkat tangan?  
2.  Menurut Anda, seberapa penting kasih karunia 

Tuhan dalam hidup Anda? 
3.  Apa langkah yang akan Anda ambil agar dapat 

selamanya hidup dalam kasih karunia Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup 
kami. Kami percaya, dalam segala keadaan, Engkau 
senantiasa menyertai kami. Ajar kami untuk selalu 

mengandalkan dan berserah pada-Mu, hingga kasih 
karunia-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 21-22; Lukas 18:24-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
AKAR PAHIT MENJAUHKAN KASIH KARUNIA TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun 
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan 
tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan 
dan yang mencemarkan banyak orang. 
 
“Memaafkan memang tak akan mengubah masa lalu 
kita, namun dapat mengubah masa depan kita menjadi 
lebih baik”. Ini merupakan kalimat motivasi yang 
sangat terkenal dari Bernard Meltzer, seorang 
motivator dan penyiar radio terkenal dari Amerika. 
Selama puluhan tahun, Bernard menjadi pengasuh 
acara radio yang bertajuk “What’s Your Problem?” 
dimana Bernard selalu setia mendegar keluh kesah 
para pendengarnya. Memaafkan dan membuang 
semua kepahitan adalah nasehat yang selalu  Bernard 
sampaikan kepada siapapun yang datang kepadanya. 
Mulai dari masalah rumah tangga, studi, keuangan 
ataupun karir. Ribuan pendengar radio di Amerika 
telah termotivasi dengan konsep memaafkan dari 
Bernard ini. Banyak diantara mereka yang akhirnya bisa 
menyelesaikan masalahnya, bahkan mengalami 
terobosan, saat mereka mau memaafkan.  
 



Ternyata memang ada kaitan erat antara kasih karunia 
dan akar pahit dalam hati. Alkitab mencatat, Yusuf 
yang bisa menjaga hatinya dengan tidak menaruh 
dendam ataupun kepahitan kepada kakak-kakaknya, 
menerima kasih karunia dari Tuhan. Yusuf yang semula 
dijual sebagai budak, bahkan sempat dimasukkan ke 
penjara, diangkat Tuhan menjadi orang nomor dua di 
Mesir setelah Firaun. 
 
Ingatlah bahwa Tuhan adalah kasih, dan di dalam kasih 
tidak ada kebencian, kekecewaan, dendam ataupun 
kepahitan. Hanya ada kasih karunia, berkat dan 
anugerah di dalam kasih. Hidup dalam kepahitan sama 
saja membuat kasih karunia dan anugerah Tuhan 
menjauh dari hidup kita. Oleh karena itu, jagalah hati 
kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan akar 
yang pahit bercokol dalam hati kita, tetapi belajarlah 
untuk mengampuni, melupakan dan memberkati 
mereka yang telah menyakiti kita. Maka kita akan 
selamanya berjalan dalam anugerah Tuhan yang 
melimpah. Amin.  
 
 
RENUNGAN 
Ada kaitan erat antara MENJAUHKAN DIRI dari KASIH 
KARUNIA dengan AKAR PAHIT. 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah akar pahit yang masih tersimpan dalam 

hati Anda? Oleh sebab apakah itu?  
2. Apa dampaknya dalam hidup Anda, ketika Anda 

menyimpan akar pahit?  
3. Apa yang bisa dan harus Anda lakukan untuk 

menyingkirkan akar pahit dan menerima kasih 
karunia Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami mengucap syukur  atas 
pengampunan yang telah Kau berikan bagi kami. 

Ajarlah kami agar kami pun bisa mengampuni seperti 
Engkau telah mengampuni kami. Segala kepahitan 

yang ada di hati kami, Tuhan, cabutlah sampai ke akar-
akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 23-24; Lukas 19:1-27 

 

 

 

 

 

 

 



03 DESEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJAGA PAGAR ANUGERAH DALAM HIDUP KITA 

RHEMA HARI INI 
Markus 4:15 Orang-orang yang di pinggir jalan, 
tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang 
mendengar firman, lalu datanglah Iblis dan mengambil 
firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 
 
Rena adalah seorang koki yang namanya dikenal dalam 
skala nasional. Banyak yang mengira Rena mengambil 
pendidikan tinggi dibidang kuliner, padahal sebenarnya 
Rena hanya lulusan SMA biasa. Keahliannya memasak 
murni adalah anugerah Tuhan. Perjalanan Rena di 
dunia kuliner dimulai ketika ia melihat sebuah 
pengumuman lomba memasak yang hadiahnya adalah 
pengalaman bekerja bersama seorang masterchef. 
Setelah mendoakan dan mendapat peneguhan dari 
Tuhan, Rena pun mengikuti perlombaan. Ia berhasil 
menjadi pemenang dan namanya mulai dikenal banyak 
orang.  

Kelezatan masakan Rena dan kecerdasannya dalam 
menciptakan kreasi makanan baru, menarik seorang 
investor yang mengajaknya bekerja sama membuka 
restoran baru. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Rena 
langsung menerima ajakan tersebut. Tak disangka, 



sang investor hanya berniat menipu dengan 
mengambil resep dari Rena saja. Kerja sama mereka 
berujung pada kegagalan dan kerugian. Rena sempat 
kepahitan dan kecewa pada Tuhan, tetapi Roh Kudus 
mengingatkannya bahwa ia sebelumnya tidak bertanya 
ataupun meminta petunjuk dari Tuhan saat akan 
melangkah. Rena segera meminta ampun atas 
kesalahannya, dan Tuhan gantikan berlipat apa yang 
telah hilang. 

Ya, jika kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati, maka 
kita bisa jatuh dalam lubang perangkap si iblis. Kita 
harus senantiasa waspada karena iblis selalu berusaha 
menyerang, meracuni dan memahitkan hati kita. 
Tujuannya adalah supaya pagar anugerah Tuhan hilang 
dari hidup kita. Saat benih kepahitan dan prasangka 
negatif muncul di hati kita, saat itulah kasih karunia 
Tuhan memudar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, 
jagalah hati senantiasa. Jangan biarkan sampah-
sampah negatif meracuni pikiran dan hati kita. Ketika 
hati kita bersih, pagar anugerah Tuhan akan menjaga 
kita berada dalam kasih karunia-Nya selamanya.  

 
RENUNGAN 
Waspadalah, IBLIS akan BERUSAHA menyerang, 
meracuni dan memahitkan hati kita supaya PAGAR 
ANUGERAH HILANG dari hidup kita. 
 



APLIKASI 
1. Seberapa penting pagar anugerah dalam hidup 

Anda selama ini?  
2. Menurut Anda, mengapa iblis berusaha agar pagar 

anugerah hilang dari hidup kita? 
3. Bagaimana cara Anda untuk menjaga agar pagar 

anugerah tidak hilang dari hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak 
pernah berkesudahan bagi kami. Tuntun kami, agar 
kami senantiasa berjalan dalam jalan-Mu. Sehingga 

kami dapat menang dari serangan-serangan iblis 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 1-2; Lukas 19:28-48 

 

 

 

 

 

 

 



04 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGESTAFETKAN KEMURAHAN HATI TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Lukas 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran 
yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang 
tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. 
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu." 
 
Sejak kecil, Ratih seringkali mendapat perundungan 
atau dibully karena tubuhnya yang kecil, kurus dan 
berkulit hitam legam. Ratih juga tidak pernah mendapat 
pujian dari orangtuanya meskipun prestasinya luar biasa 
bagus di sekolah. Tanpa sadar, Ratih menyimpan 
kepahitan hati yang pada akhirnya berdampak pada 
kesehatan lambungnya. Sampai satu ketika Ratih 
mengikuti Retreat Encounter sebagai kelanjutan dari 
kelas SOM 1 yang ia ikuti. Ratih dan para peserta lain 
diminta untuk melepaskan pengampunan kepada siapa 
saja yang pernah menyakiti hati mereka.  
 
Ketika Ratih membuka hati dan melepaskan 
pengampunan kepada orangtua dan semua orang yang 
pernah merundungnya, ia merasa seperti ada yang 
tercabut. Beban berat yang selama ini ia pikul, 
terangkat, berganti dengan perasaan sukacita 



melimpah yang memenuhi hatinya. Penyakit 
lambungnya pun turut hilang dan tidak pernah kembali 
lagi. Sejak itu, Ratih rajin bersaksi kepada siapa saja yang 
ia temui. Banyak teman-temannya, termasuk teman 
komsel, yang merasa diberkati oleh kesaksian Ratih, 
sehingga mereka pun tergerak untuk ikut Retrest 
Encounter. Dengan talentanya sebagai guru, Ratih 
terjun dalam pelayanan. Semakin banyak orang yang 
dapat ia berkati dan ia tolong, Ratih merasakan 
sukacitanya makin meluap.  
 
Ya, kemurahan Tuhan yang kita terima, bukanlah untuk 
kita simpan sendiri saja. Sebab ketika kita tidak murah 
hati maka itu akan bisa membatalkan kemurahan 
Tuhan. Sebaliknya, dengan terus mengestafetkan 
kemurahan Tuhan kepada orang lain, maka kemurahan 
dan kasih karunia Tuhan akan terus mengalir tanpa 
henti dan kita akan selamanya  hidup di bawah 
anugerah Tuhan yang ajaib. (AM)  
 
RENUNGAN 
MENERUSKAN kemurahan hati Tuhan kepada SESAMA, 
akan membuat kita terus menerima ANUGERAH DEMI 
ANUGERAH dari Tuhan. 
 
  
 
 



APLIKASI 
1. Kemurahan Tuhan apakah yang pernah Anda 

terima?  
2. Sudahlah Anda meneruskan kemurahan Tuhan? 

Dengan cara bagaimana Anda mengestafetkannya?  
3. Mengapa penting bagi Anda untuk meneruskan 

kemurahan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
Bapa, kami rindu untuk senantiasa meneruskan 

kemurahan hati-Mu yang telah kami terima. Beri kami 
hikmat dan kemampuan, sehingga kami dapat 
meneruskan kemurahan-Mu dan banyak orang 

mengalami kemurahan dan sukacita yang daripada-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 3-5; Lukas 20:1-26 

 

 

 


