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JESUS CARES FOR YOU #2 
DIA PASTIKAN SEGALANYA BUAT ANDA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini sangat spesial karena kita semuanya merayakan 
Natal di tahun 2022 ini. Saya percaya hari ini saudara 
akan sangat diberkati dan dipenuhi dengan sukacita 
ilahi yang luarbiasa. Hari ini saya akan lanjutkan pesan 
Tuhan yang sudah kita mulai semalam. 
 Semalam kita bicara tentang Living Carefree atau 

Hidup bebas dari kuatir. 
 Apakah hidup seperti itu memungkinkan untuk kita 

miliki di jaman seperti ini? Ya, kenapa tidak?! 
 Kuncinya adalah menyadari bahwa Tuhan begitu 

peduli dengan kita. Bukan cuma peduli biasa, tetapi 
Tuhan begitu mengasihi kita sebab kita adalah anak 
kesayanganNya sehingga tidak dapat tidak, Dia 
begitu mencintai dan peduli dengan anda dan saya. 

 Kita semua adalah favoritNya Tuhan! 
 Di di bagian kedua, di hari Natal ini, saya mau 

bagikan pesan cinta dari Tuhan berjudul Dia 
Pastikan Segalanya buat Anda. 

 
I. TUHAN MEMPEDULIKAN KITA SECARA 

MENYELURUH. 
a. Kepedulian Tuhan beda kelas dengan kepedulian 

manusia. 
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 Manusia bisa saja peduli, tetapi pedulinya 
manusia begitu terbatas. 

- Pedulinya manusia terkadang penuh dengan 
syarat. Misalnya: aku peduli sama kamu selama 
kamu mau setia sama aku. Aku peduli sama kamu 
selama kamu mau dengarkan suaraku. Aku mau 
peduli sama kamu selama kamu bisa 
mendatangkan keuntungan buat aku, dll. 

- Pedulinya manusia terkadang juga sangat terbatas. 
- Mungkin dosen kita peduli dengan nilai dan 

prestasi kita, tetapi dia mungkin tidak peduli 
dengan kondisi keluarga kita. 

- Dokter mungkin peduli dengan kesehatan anda, 
tetapi dia tidak peduli dengan bisnis anda. 

- Teman anda mungkin peduli dengan kondisi 
pernikahan anda tetapi dia tidak peduli dengan 
keselamatan anda. 

- Itulah pedulinya manusia yang masih sangat 
terbatas. 

 Tetapi berbeda jika Tuhan peduli. Kepedulian 
Tuhan dalam hidup kita sifatnya full coverage. 

- Tuhan pertama peduli akan keselamatan kita. Itu 
sebabnya Dia lahir ke dunia ini untuk menjadi Juru 
Selamat yang berkorban untuk anda dan saya. 

- Tetapi bukan hanya Dia peduli akan keselamatan, 
tetapi Dia juga peduli dengan berbagai area dalam 
hidup kita. 



Bahan Kotbah Natal, 25 Desember 2022 – Jesus Cares For You #2 

 3 of 17 

- Itu sebabnya ketika Yesus ada di dunia, Dia tidak 
hanya fokus untuk berkorban mati di kayu salib 
saja, tetapi Tuhan Yesus selalu berkeliling untuk 
menyembuhkan orang. Itu dilakukanNya karena 
peduli dengan kesehatan manusia juga. 

- Mujizat pertama Tuhan Yesus di sebuah 
pernikahan di Kana juga menunjukkan bahwa Dia 
peduli dengan pernikahan dan rumah tangga kita. 

- Mujizat 5 roti 2 ikan menunjukkan bahkan Yesus 
peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan 
saudara sehari-hari. 

- Mujizat koin di mulut ikan yang dipancing Petrus 
menunjukkan bahwa Yesuspun peduli dengan 
keuangan kita. Dan masih banyak lagi. 

b. Roma 8:31-32 31 Sebab itu apakah yang akan kita 
katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak 
kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 IA, 
YANG TIDAK MENYAYANGKAN ANAK-NYA 
SENDIRI, TETAPI YANG MENYERAHKAN-NYA BAGI 
KITA SEMUA, BAGAIMANAKAH MUNGKIN IA 
TIDAK MENGARUNIAKAN SEGALA SESUATU 
KEPADA KITA BERSAMA-SAMA DENGAN DIA? 

 Dalam Roma 8:31-32 (BIS) Anak-Nya sendiri tidak 
disayangkan-Nya, melainkan diserahkan-Nya 
untuk kepentingan kita semua; masakan Ia tidak 
akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang 
lainnya? 
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- Karena Allah begitu peduli dan mengasihi kita, 
maka Yesus diserahkan untuk kita, sehingga setiap 
kita yang percaya kepadaNya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal. 

- Tetapi ternyata tidak hanya berhenti di sana saja. 
Ternyata Allah juga mau memberikan kepada kita 
segala sesuatu yang lain. 

- Ini yang saya sebut full coverage dan ini adalah 
anugerah yang sangat besar yang bisa kita nikmati 
sebagai anak Tuhan. 

- Yesus sudah lahir ke dunia dan membayar harga 
yang sangat mahal bahkan tidak ternilai melalui 
pengorbanNya. 

- Harga yang Yesus bayar itu ternyata bukan hanya 
mencover kepindahan kita dari neraka menuju 
sorga, tetapi ternyata mengcover kepindahan kita 
dari kutuk menuju berkat, dari sial menuju 
keberuntungan, dari kekurangan menuju 
kelimpahan, dari kesakitan menuju kesehatan, dari 
kegagalan menuju keberhasilan, dari kesedihan 
menuju kebahagiaan, dan masih banyak lagi! 
Semuanya sudah all-in di dalam Tuhan! 

- Ibaratnya naik kapal pesiar. Memang harganya 
relatif mahal, tetapi ternyata waktu penumpang 
naik ke sana, semuanya fasilitas sudah include di 
dalamnya dan boleh dinikmati sepuasnya! Akan 
sangat rugi kalau sudah bayar mahal dan ternyata 
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kita memilih untuk menyia-nyiakan semua fasilitas 
yang ada di sana. 

- Sekali lagi Yesus sudah bayarkan harganya yang 
mahal itu untuk anda. Jangan sia-siakan harga 
mahal yang sudah Yesus tebus untuk kita. Jangan 
cuma naik ke kapal dan “cuma” menikmati 
keselamatan, tetapi “nikmatilah” fasilitas lainnya! 
Ada berkat “all u can eat” yang bisa kita nikmati di 
dalam Tuhan. Ada full coverage blessings yang 
bisa kita terima dalam hidup kita. 

- Saya berdoa di hari Natal ini, mata roh saudara 
dibuka dan bisa melihat anugerah besar yang 
luarbiasa ini dan bisa masuk di dalamnya. 

 
II. BERBAGAI MACAM MANIFESTASI KASIH YANG 

BISA KITA ALAMI KARENA TUHAN SANGAT CARE 
DENGAN KITA. 

1. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA PELIHARA KITA 
DENGAN SEMPURNA DAN AJAIB. 

 Masih ingat ayat yang kita baca minggu lalu dalam 
1 Petrus 5 ayat 7  Casting all your care upon Him, 
for He careth for you. 

- Dalam bahasa Indonesia, kata for He careth for you 
ditulis “sebab Ia yang memelihara kamu” 

- Jadi kalau Tuhan care = Tuhan memelihara. 
- Dan karena Tuhan kita ajaib, maka tidak heran jika 

pemeliharaan Tuhan ajaib dan sempurna dalam 
hidup kita. 
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 Apa maksudnya yang sempurna? Sempurna itu 
artinya yang terbaik! 

- Contoh saja dalam memelihara hewan. Sama-sama 
memelihara hewan piaraan, ada orang yang 
memelihara dengan asal-asalan, ada juga yang 
memelihara dengan sangat profesional. 

- Kalau memelihara asal-asalan, maka yang penting 
adalah asal hidup saja sudah cukup. Tidak usah 
memberikan pakan yang mahal, tidak usah berikan 
vitamin yang terbaik, tidak usah dirawat dengan 
maksimal. 

- Tapi ada juga yang memelihara hewan dengan 
profesional dan sempurna. Makananya yang 
terbaik. Kalau sakit dibawa ke dokter terbaik. 
Bahkan sampai detail-detailnya pun semuanya 
diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

 Demikian juga dengan Tuhan. Percayalah Tuhan 
tidak pernah memelihara kita umatNya dengan 
asal-asalan atau ala kadarnya. Dia memelihara kita 
dengan sempurna! Dia selalu menyediakan yang 
terbaik untuk anda dan saya! 

- Dia adalah Raja segala raja, dan saya percaya Dia 
memelihara kita sebagai anak raja untuk kita 
semuanya! Sebagai Raja, Tuhan tahu standar yang 
tepat untuk kita. Dan itu pastilah yang terbaik! 

- Masih ingat anggur seperti apa yang Yesus berikan 
buat sepasang mempelai di perjamuan di Kana? 
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Anggur terbaik! Dari situ saja menunjukkan di 
mana kelas Tuhan Yesus sesungguhnya. 

- Saya percaya pekerjaan yang terbaik, kesehatan 
yang terbaik, pasangan yang terbaik, karir yang 
terbaik, masa depan yang terbaik akan Tuhan 
sediakan untuk kita semua! 

 Bahkan pemeliharaannya bukan hanya sempurna, 
tetapi juga ajaib! 

- Matius 2:11, 13-15 11 Maka masuklah mereka ke 
dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama 
Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka 
pun membuka tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan persembahan kepada-Nya, 
yaitu emas, kemenyan dan mur.  13 Setelah orang-
orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat 
Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: 
"Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah 
ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku 
berfirman kepadamu, karena Herodes akan 
mencari Anak itu untuk membunuh Dia."  14 Maka 
Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu serta 
ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 
15 dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu 
terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan 
oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku." 

- Saat itu bukanlah saat yang mudah untuk Maria 
dan Yusuf. Mereka bukanlah orang yang miskin 
sekali, tetapi mereka juga bukan orang yang kaya. 
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- Waktu bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan, Yusuf 
dan Maria hanya bisa mempersembahkan 
sepasang burung tekukur yang menunjukkan 
bahwa keuangan mereka belum cukup kuat 
(Imamat 5:7).  

- Tetapi saat kebutuhan mereka sedang banyak, 
tiba-tiba ada tamu yang sama sekali tidak mereka 
kenal dan apalagi para tamu ini berasal dari negeri 
yang sangat jauh. Mereka adalah orang-orang 
Majus dari timur. 

- Dan ketika orang Majus ini memberikan “oleh-
oleh”, betapa terkejutnya Maria karena salah satu 
pemberian mereka adalah emas! Dan itu bukan 
hanya emas yang sedikit tentunya. Para Majus itu 
mempersiapkan pemberian dan persembahan 
terbaik karena mereka tahu akan berjumpa 
dengan Sang Mesias yang baru saja lahir. Saya 
yakin pemberian mereka bukan pemberian yang 
sembarangan. Itu jumlahnya besar! 

- Dan begitu selesai berjumpa dengan mereka, Yusuf 
dapat instruksi dalam mimpi: pergi ke Mesir! 
Tinggal ke sana! 

- Yusuf disuruh pindah sementara ke luar negeri! 
Anda bisa bayangkan betapa repotnya dan 
beratnya momen itu bagi Yusuf dan Maria. Dan 
itupun pasti butuh biaya yang tidak sedikit. 

- Tetapi Tuhan adalah Allah yang memelihara! 
Bahkan sebelum diberi instruksipun, Tuhan sang 
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Jehova Jireh sudah menyediakan semua yang 
dibutuhkan Maria dan Yusuf. Inilah pemeliharaan 
yang ajaib! 

 Saya berdoa, mulai hari ini pemeliharaan Tuhan 
yang sempurna dan ajaib selalu Tuhan nyatakan 
dalam hidup saudara! 

- Semalam kita juga membahas bagaimana hidup 
tanpa rasa kuatir. Salah satunya kalau anda tahu 
bahwa Tuhanlah yang memelihara kita! 

- Kalau yang memelihara kita adalah manusia, maka 
kita masih pantas untuk kuatir. Karena manusia 
begitu terbatas! Di masa krisis, pasti manusia akan 
mengadakan pemangkasan. 

- Tapi Tuhan dan Kerajaan Sorga tidak pernah 
mengenal krisis! 

- Itu sebabnya kalau yang memelihara hidup kita 
adalah Allah yang bertahta di sorga, maka kita tidak 
perlu kuatir akan segala pasokan berkat yang akan 
Dia berikan atas kita. 

- Ulangan 2:7  Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati 
engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia 
MEMPERHATIKAN PERJALANANMU melalui 
padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun 
ini TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, dan 
engkau tidak kekurangan apa pun. 

- Bahkan jutaan orang Israel yang berjalan di padang 
gurun selama 40 tahunpun, tidak ada satupun di 
antara mereka yang mati kelaparan! Mati karena 
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berdosa atau memberontak memang ada, tetapi 
mati karena kelaparan tidak ada! Itulah kuasa 
pemeliharaan dari Bapa kita di sorga! 

2. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA AKAN 
MENUNTUN HIDUP KITA. 

 Karena Tuhan care, Dia tidak akan membiarkan 
anda begitu saja, sebaliknya Dia akan menuntun 
hidup anda. 

- Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. 
- Dari jaman dahulu, Tuhan menuntun Nuh dalam 

proyek pembuatan bahtera.  
- Tuhan juga menuntun Abraham ke negeri yang 

Tuhan tunjukkan.  
- Tuhan tuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. 

Tuhan tuntun mereka di padang gurun dengan 
tiang awan dan tiang api.  

- Tuhan tuntun Gideon, Daud, Elia, Elisa, dan masih 
banyak lagi. 

- Dalam kisah Natal, Tuhan menuntun orang Majus.  
- Tuhan menuntun para gembala sehingga bisa 

berjumpa dengan bayi Yesus. 
 Ada 2 macam tuntunan Tuhan: TUNTUNAN KE 

LUAR dan TUNTUNAN MENUJU! 
 Tuntunan ke luar. 
- Kisah Para Rasul 12:17a Tetapi Petrus memberi 

isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, 
lalu ia menceriterakan bagaimana Tuhan 
menuntunnya ke luar dari penjara.  
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- Petrus saat itu ditangkap dan dipenjara. Tetapi 
malam itu, malaikat Tuhan datang dan melepaskan 
semua rantai yang membelenggu Petrus dan juga 
menuntun Petrus bisa ke luar dari penjara 
tersebut. 

- Saya deklarasikan: anda juga akan dituntun Tuhan 
sama seperti Petrus untuk keluar dari penjara! 
Semua penjara ke stagnasian, penjara kegagalan, 
penjara hutang piutang, bahkan penjara apapun itu 
tidak bisa mengurung anda lagi mulai hari ini! Anda 
akan dituntun keluar dari penjara tersebut! Tuhan 
akan bantu anda dan menuntun anda keluar dari 
hutang piutang. Tuhan akan beri hikmat. Tuhan 
akan ajari anda. 

- Tuhan juga pernah menuntun Lot untuk keluar 
dari Sodom sehingga mereka tidak binasa ketika 
Sodom Gomora dihancurkan. Sodom Gomora 
bicara tentang kehidupan yang lama atau bicara 
tentang komunitas yang lama atau bahkan tabiat 
yang lama yang penuh dosa.  

- Saudara rasanya mau keluar dari Sodom Gomora 
hidup saudara tetapi rasanya tidak bisa dan tidak 
tahu jalan keluarnya. Tetapi mulai hari ini Tuhan 
akan tuntun anda keluar dari Sodom Gomora 
anda! Sodom Gomora bicara tentang hidup yang 
kelihatannya menyenangkan sesaat tetapi hancur 
di akhir! Itu bukan tempat anda! Saya deklarasikan: 
hari ini anda bebas! 
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- Tuhan kita juga menuntun bangsa Israel keluar 
dari perbudakan Mesir. Sudah 430 tahun mereka 
ada di Mesir. Hidup mereka penuh kesedihan, 
penuh penindasan, penuh kelelahan, penuh 
kekalahan. Tetapi Tuhan sanggup tuntun mereka 
keluar dari tanah terkutuk tersebut. Saya 
deklarasikan: Tuhan akan tuntun saudara keluar 
dari hidup yang penuh perbudakan kutuk. Tuhan 
akan tuntun anda keluar dari sakit hati. Tuhan aka  
tuntun anda keluar dari kesedihan. 

- Ini yang saya sebut tuntunan keluar. 
 Tuntunan menuju. 
- Sama seperti Tuhan menuntun orang Majus 

menuju bayi Yesus Sang Juru Selamat, maka saya 
percaya Tuhan juga akan tuntun anda dan 
keluarga besar anda menuju keselamatan! 

- Saya berdoa anda juga dituntun Tuhan menuju 
jalan kehidupan, menuju tanah yang berlimpah 
susu madunya, menuju tanah perjanjian, menuju 
Hebron anda, menuju kemenangan, menuju 
keberhasilan, menuju kesembuhan, menuju 
pemulihan, dll! 

- Tuhan akan tuntun kita dari gelap menuju 
terangNya yang ajaib! Tahun 2023, tidak usah 
kuatir dengan tahun kegelapan. Sebab kita tidak 
sendiri. Kita dituntun oleh Sang Penasehat Ajaib 
sekaligus Allah yang Perkasa. Saya yakin 
tuntunanNya membuat kita tidak terjebak dalam 
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kegelapan, tetapi sebaliknya tuntunanNya akan 
mendatangkan terobosan besar dalam hidup anda! 

3. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA MAU TURUT 
CAMPUR UNTUK MENOLONG KITA. 

 Matius 1:19-20 19 Karena Yusuf suaminya, seorang 
yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama 
isterinya di muka umum, ia bermaksud 
menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi 
ketika ia mempertimbangkan maksud itu, 
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 
dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau 
takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab 
anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh 
Kudus. 

- Saat itu hubungan Maria dan Yusuf ada di ujung 
tanduk. 

- Yusuf sudah mau meninggalkan Maria akibat salah 
paham yang terjadi. 

- Tetapi saat itu Tuhan tidak tinggal diam. 
- Tuhan datang kepada Yusuf, Tuhan jelaskan kepada 

Yusuf, Tuhan menjadi penengah dalam hubungan 
mereka, Tuhan turut campur membereskan semua 
carut marut hubungan mereka! 

- Kalau Tuhan sudah ikut campur, maka masalah 
paling rumitpun akan sangat diuraikan dan menjadi 
beres. 
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- Kalau Tuhan tidak ikut campur, maka hubungan 
Yusuf dan Maria akan kandas. Tetapi karena 
Tuhan ikut serta, maka semuanya beres. 

- Saya rasakan ada banyak pernikahan yang mau 
Tuhan pulihkan. Itu sebabnya undang Tuhan masuk 
untuk ikut serta dalam pernikahan saudara! 

 Tuhan turut campur untuk menolong, tapi turut 
campur manusia berbeda: sukanya ikut campur 
atau lepas tangan sama sekali. 

- Yang pertama, ada orang yang suka ikut campur. 
Masalahnya seringkali ketika manusia ikut campur, 
maka bukanya membaik, kadang masalah bisa 
tambah rumit dan jauh dari kata selesai. Bukan 
membaik tapi makin memperburuk keadaan. 

- Yang kedua, ada orang yang sukanya lepas tangan. 
- Kadang kita berharap teman kita bisa membantu 

kita, tetapi di satu titik mereka berkata: maaf itu 
bukan urusanku, aku tidak bisa bantu lagi. 

- Tetapi beda dengan Tuhan.  
- Waktu manusia lepas tangan, maka sebaliknya 

Tuhan turun tangan! 
- Waktu manusia tidak bisa bantu terlalu jauh, 

maka sebaliknya Tuhan dari jauhpun akan datang 
membantu kita. 

 Karena Tuhan sangat care dan mau ikut campur 
dalam setiap masalah kita, maka urusan kita 
menjadi urusan Tuhan! 
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- Kalau manusia suka cari aman dan berkata: 
urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. 

- Tapi kalau Tuhan beda! Tuhan berkata: urusanmu 
adalah urusanKu! Masalahmu adalah masalahKu! 

- Zakharia 2:8 Sebab beginilah firman TUHAN 
semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah 
mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah 
menjarah kamu — sebab siapa yang menjamah 
kamu, berarti menjamah biji mata-Nya —: 

- Tuhan sedang memberi pesan kepada semua 
musuh kita: kalau kamu berani macam-macam 
dengan dia, kamu akan berhadapan denganKu! 
Kalau kamu berani macam-macam dengan 
anakKu, Aku akan turun tangan! Ini luarbiasa! 

- Itu sebabnya menyongsong 2023, saya tidak takut 
dan tidak gentar. Karena saya tahu bahwa Tuhanku 
akan ikut campur dan turut bekerja! 

- Percayalah, di mana semakin banyak tantangan, 
maka turut campur Tuhan akan semakin nyata! 

4. KARENA TUHAN PEDULI, DIA MENYEDIAKAN 
PERLINDUNGAN YANG AJAIB. 

 Selama pandemi, kita akrab dengan aplikasi peduli 
lindungi. 

- Ya, orang kalau betul-betul peduli, maka dia akan 
berani bayar harga untuk melindungi orang yang 
dia kasihi. 

- Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup Maria, 
Yusuf dan orang Majus. 
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- Ada orang yang berusaha mengejar mereka dan 
sangat bisa untuk membunuh mereka, yaitu raja 
Herodes! 

- Raja Herodes adalah pemimpin di wilayah itu yang 
terkenal kejam, licik dan ambisius. 

- Menurut sejarah dia tidak segan membunuh isteri 
dan anak-anaknya sendiri yang dia curigai. 

- Inilah musuh yang sedang berhadapan dengan 
Maria-Yusuf dan orang Majus. Ini seperti 
pertarungan gajah dan semut. 

- Harusnya menemukan dan membunuh orang 
sekecil Maria, Yusuf dan orang Majus adalah 
perkara ringan bagi orang sekaliber Herodes. 

- Tetapi kenyataannya, sampai dia matipun, Herodes 
tidak bisa menemukan mereka. Kenapa? Karena 
Tuhan melindungi Yusuf, Maria dan orang-orang 
Majus ini. 

 Saya mau akhiri pesan Natal ini dengan satu pesan 
sederhana: jangan takut, Tuhan kita sanggup 
melindungi kita! 

- PerlindunganNya begitu teruji! PerlindunganNya 
tidak bisa ditembus musuh! 

- PerlindunganNya membuat Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego tetap bisa berjalan-jalan di dalam api.  

- PerlindunganNya membuat Daniel bisa tidur 
nyenyak di samping singa.  

- Saya percaya perlindungan yang sama akan 
menyertai anda dan saya! 
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- Tuhan sanggup melindungi anda dari sakit 
penyakit! Dia bisa melindungi bisnis anda dari 
kerugian! Dia bisa melindungi nama baik anda! Dia 
bisa melindungi masa depan anak-anak kita! Dia 
bisa melindungi pernikahan anda! Dia bisa 
melindungi semua area! PerlindunganNya benar-
benar bersifat full coverage! 

 Dia begitu cinta dan peduli dengan anda dan saya. 
Itu sebabnya nikmatilah Natal ini dengan penuh 
damai, dan terimalah berkat Tuhan:  

 Bilangan 6:24-26 24 TUHAN memberkati engkau 
dan melindungi engkau; 25 TUHAN menyinari 
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; 26 TUHAN menghadapkan wajah-
Nya kepadamu dan memberi engkau damai 
sejahtera. 

 
PENUTUP: 
Kasih dan kepedulian Tuhan membuat hidup kita penuh 
dengan anugerah dan terobosan. Terimalah 
pemeliharaanNya, terimalah tuntunanNya, alamilah 
intervensi ilahi dan terimalah perlindunganNya yang 
maha ajaib. 
 


