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FLOOD OF LOVE #1 
BANJIR KASIH #1 

DIBANJIRI DENGAN KASIHNYA 
 
 
PEMBUKAAN: 
Kita masuk di bulan terakhir di tahun 2022 dimana saya 
percaya Tuhan sedang mempersiapkan perkara-perkara 
yang istimewa buat kita semua. 
 Ada quote yang berkata: save the best for the last! 
 Saya percaya yang terbaik juga sudah Tuhan 

simpankan dan siapkan untuk anda dan saya di 
bulan Desember ini. 

 Itu sebabnya selama beberapa minggu di bulan 
Desember ini, saya mau bagikan satu rhema yang 
begitu luarbiasa, yaitu Flood of Love atau Banjir 
Kasih! 

 Saya percaya sepanjang bulan Desember ini, hidup 
saudara akan dibanjiri oleh kasih Tuhan. Kasih 
Tuhan akan menyerbu masuk dalam hati saudara, 
dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga 
besar, dan semua area hidup saudara. 

 Saya mulai dengan bagian pertama, yaitu Dibanjiri 
dengan KasihNya. 

 
I. TUHAN MAU MENGUBAH KEKERINGAN MENJADI 

KELIMPAHAN. 
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a. Yesaya 41:17 Orang-orang sengsara dan orang-
orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, 
lidah mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, 
akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang 
Israel Aku tidak akan meninggalkan mereka. 

 Banyak orang yang sedang berusaha mencari air 
tetapi gagal menemukannya. 

 Yesaya 41:18 Aku akan membuat sungai-sungai 
memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan 
membuat mata-mata air membual di tengah 
dataran; Aku akan membuat padang gurun 
menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah 
kering. 

b. Mazmur 29:10-11 10 TUHAN bersemayam di atas 
air bah, TUHAN bersemayam sebagai Raja untuk 
selama-lamanya. 11 TUHAN kiranya memberikan 
kekuatan kepada umat-Nya, TUHAN kiranya 
memberkati umat-Nya dengan sejahtera! 

 Daud berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas air 
bah yang dalam bahasa Inggrisnya memakai kata 
flood. 

 
II. DI BULAN NATAL INI, TUHAN MAU MEMBANJIRI 

ANDA DENGAN KASIHNYA! 
a. SEMUA ORANG MEMBUTUHKAN KASIH. 
 Kejadian 29:30-34 30 Yakub menghampiri Rahel 

juga, MALAH IA LEBIH CINTA KEPADA RAHEL DARI 
PADA KEPADA LEA. Demikianlah ia bekerja pula 
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pada Laban tujuh tahun lagi. 31 Ketika TUHAN 
melihat, bahwa Lea tidak dicintai, dibuka-Nyalah 
kandungannya, tetapi Rahel mandul. 32 Lea 
mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-
laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya: 
"SESUNGGUHNYA TUHAN TELAH 
MEMPERHATIKAN KESENGSARAANKU; 
SEKARANG TENTULAH AKU AKAN DICINTAI OLEH 
SUAMIKU." 33 Mengandung pulalah ia, lalu 
melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: 
"SESUNGGUHNYA, TUHAN TELAH MENDENGAR, 
BAHWA AKU TIDAK DICINTAI, lalu diberikan-Nya 
pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu 
Simeon. 34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan 
seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "SEKALI INI 
SUAMIKU AKAN LEBIH ERAT KEPADAKU, karena 
aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya." 
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 

 Sampai akhirnya dia melahirkan anak pertama, 
yang dia beri nama Ruben.  

 Sebagian orang yang mengalami kekosongan hati 
seperti Lea. 

b. Yohanes 4:15-18 15 Kata perempuan itu kepada-
Nya: "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku 
tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk 
menimba air." 16 Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, 
panggillah suamimu dan datang ke sini." 17 Kata 
perempuan itu: "Aku tidak mempunyai suami." 
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Kata Yesus kepadanya: "Tepat katamu, bahwa 
engkau tidak mempunyai suami, 18 sebab engkau 
sudah mempunyai lima suami dan yang ada 
sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal 
ini engkau berkata benar." 

 Ada seorang perempuan yang bahkan pernah 
menikah dengan 5 pria dan sekarangpun dia masih 
mencari pria lain untuk tinggal dengannya. 

 Ada banyak orang yang rekening kasih dalam 
hatinya sudah nyaris kosong bahkan minus. 

 Ciri-ciri kasih kita mulai kering: 
- Mudah tersinggung dan sensitif. 
- Mudah terluka dan kecewa. 
- Mudah emosi dan marah. 
- Mudah lelah. 
- Mudah iri hati. 
- Mudah merasa tidak aman (insecure). 
- Mudah sedih, mudah merasa kesepian. 
- Rendah diri. 
- Selalu ingin cari sensasi dan perhatian. 
- Sering mengasihani diri sendiri. 
- Dan masih banyak lagi. 
c. Berita baiknya, di bulan Natal ini, Tuhan mau 

membanjiri hidup Saudara dengan kasihNya yang 
ajaib. 

 Tuhan tidak mau melihat anda menutup tahun ini 
dengan rekening kasih yang defisit. 
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 Pertanyaannya: siapa yang bisa mengisi tangki 
kasih hati kita sampai penuh? 

- Itu sebabnya bukalah hati untuk Tuhan sebab 
sekalipun orang terdekat anda mengecewakan 
anda tapi Tuhan tidak akan mengecewakan anda. 

- Tuhan adalah kasih! Dialah kasih dan Dialah 
sumber segala kasih!  

 Coba perhatikan kembali apa yang pernah dialami 
Lea. 

- Lea berkata: SESUNGGUHNYA TUHAN TELAH 
MEMPERHATIKAN kesengsaraanku; sekarang 
tentulah aku akan dicintai oleh suamiku."  

- Lea berkata lagi: SESUNGGUHNYA, TUHAN TELAH 
MENDENGAR, bahwa aku tidak dicintai, lalu 
diberikan-nya pula anak ini kepadaku." 

- Itu sebabnya Lea mulai bisa belajar bersyukur atas 
kasih Tuhan dalam kehidupannya. 

- Kejadian 29:35  Mengandung pulalah ia, lalu 
melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: 
"Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN." 
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. 
Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.  

- Akhirnya Lea melahirkan anak yang keempat. Tapi 
kali ini ada yang berbeda. Dia memberi nama 
anaknya Yehuda, yang artinya Memuji. Artinya Lea 
kali ini tidak fokus kepada Yakub saja, tetapi dia 
fokus kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. 
Dia memuji Tuhan. Dia tahu sekalipun suaminya 
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masih setengah hati kepadanya, tetapi Tuhan selalu 
sepenuh hati kepadanya. 

- Bahkan pada akhirnya kita tahu bahwa dari 
Yehuda, keturunan Lea inilah, lahir orang-orang 
hebat, lahir raja-raja hebat, bahkan lahirlah Tuhan 
Yesus Kristus. 

 Hari ini saya tidak tahu apa yang anda rasakan, 
tetapi mari kita masuk di bulan Desember ini 
dengan Yehuda! Dengan pujian! Mari akhiri tahun 
2022 ini dengan penuh ucapan syukur karena cinta 
dari pada Tuhan. 

 
III. NATAL ADALAH BUKTI KISAH CINTA TUHAN ATAS 

SELURUH UMAT MANUSIA. 
a. 1 Yohanes 4:9-10 9 DALAM HAL INILAH KASIH 

ALLAH DINYATAKAN DI TENGAH-TENGAH KITA, 
YAITU BAHWA ALLAH TELAH MENGUTUS ANAK-
NYA YANG TUNGGAL KE DALAM DUNIA, SUPAYA 
KITA HIDUP OLEH-NYA. 10 Inilah kasih itu: Bukan 
kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang 
telah mengasihi kita dan yang telah mengutus 
Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

 Mungkin saudara bertanya, tetapi apa benar Tuhan 
mengasihi aku? Apa buktinya? 

 Tidak ada bukti kasih yang lebih besar ketimbang 
memberikan anak, apalagi yang tunggal. 
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 Saya berdoa respon yang sama juga keluar dari 
mulut kita ketika kita melihat Tuhan Allah 
mengaruniakan AnakNya yang tunggal untuk kita. 

b. TANTANGAN 4 M: MARI RESPONI KASIH ALLAH. 
 Roma 10:21 Tetapi tentang Israel ia berkata: 

"SEPANJANG HARI AKU TELAH MENGULURKAN 
TANGAN-KU kepada bangsa yang tidak taat dan 
yang membantah." 

 Saya berdoa di bulan Natal ini, kita tidak 
mengabaikan uluran tangan Tuhan. 

- Mendekatlah lebih lagi melalui ibadah, 
mendekatlah lebih lagi lewat bergabung dalam 
komsel, mendekatlah lebih lagi dengan cara 
bertumbuh dalam SPR, mendekatlah lebih lagi 
dengan cara menggabungkan diri dalam melayani 
Tuhan. 

 
PENUTUP: 
Buka hati untuk mengalami kasih Allah. Kasih Allah akan 
mengalir masuk dalam hati anda selama saudara tidak 
menutup hati anda. Kasih Allah yang membanjiri hidup 
anda akan membawa sukacita dan damai yang tidak 
terkatakan. 


