


05 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DIBANJIRI DENGAN KASIH TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 44:3 Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas 
tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang 
kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. 
 
Sudah beberapa bulan Kristin terus menerus batuk. 
Berbagai pengobatan sudah dia upayakan, tetapi 
batuknya tidak kunjung sembuh. Dia pun akhirnya 
memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. 
Dokter menemukan adanya cairan di paru-paru Kristin 
dan  harus segera menjalani operasi. Kristin merasa 
takut dan sedih, ia tidak menyangka akan menderita 
penyakit yang cukup serius. Di tengah kegundahan 
hatinya, Kristin datang kepada Tuhan. Ia mulai 
menyembah Tuhan dan ia merasakan Allah hadir dalam 
penyembahannya. 

Kristin mendengar dalam hatinya, Tuhan berkata, 
"Penyakitmu akan Ku-angkat." Saat itu juga Kristin 
merasakan kasih Allah yang begitu besar, melingkupi 
dan memeluknya. Ada damai dan sukacita luar biasa 
yang memenuhi hatinya. Perasaan takut yang sempat ia 



alami, hilang seketika. Batuk yang biasanya begitu 
menyiksa juga sembuh begitu saja.  

Terkadang situasi dan kondisi hidup yang kita alami 
telah menguras habis kekuatan kita, sehingga tanpa 
sadar kita mengalami kekeringan. Kita terus berjuang 
dan berusaha, tetapi yang kita temukan hanyalah 
kegagalan. Jika ada diantara kita yang saat ini sedang 
mencari air kesembuhan, air sukacita,  air kesuksesan, 
air kasih, ataupun yang lainnya, namun belum juga 
berhasil menemukannya, ketahuilah bahwa Tuhan 
sangat mengasihi kita. Dia ingin membanjiri kita dengan 
kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Bawalah 
semua pergumulan kita kepada-Nya dan biarkan kasih-
Nya yang melimpah memenuhi hidup kita dan 
memberikan kelegaan. Sebab kita tahu, oleh kasih-Nya, 
Tuhan mau dan mampu mengubahkan kekeringan 
menjadi kelimpahan.  

 
RENUNGAN 
Tuhan mau MEMBANJIRI hidup kita dengan KASIH-NYA 
 
APLIKASI 
1.   Sudahkah Anda merasakan kasih Tuhan yang begitu 

besar dalam hidup Anda selama ini? 
2.   Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu untuk 

membanjiri hidup kita dengan kasih-Nya?  



3.   Apa langkah yang akan Anda ambil untuk 
meresponi kasih Tuhan kepada Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu 
berlimpah dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat 

senantiasa melihat kasih-Mu dan terus mendekat 
kepada-Mu. Sebab hanya bersama-Mu saja kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-raja 6-7; Lukas 20:27-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BANJIR ANUGERAH DALAM HIDUP KITA 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 29:10 TUHAN bersemayam di atas air bah, 
TUHAN bersemayam sebagai Raja untuk selama-
lamanya.  
 
Tinggal di sebuah kota yang jauh dari orang tuanya 
untuk menempuh pendidikan, dijalani Sari dengan baik 
dan penuh semangat. Sampai ketika sebuah kabar 
mengejutkan diterima oleh Sari. Dari hasil cek 
kesehatannya, dia didiagnosa ada penyakit tumor yang 
harus segera diangkat. Padahal saat itu ia harus 
berkonsentrasi untuk mengerjakan skripsi sebagai 
tugas akhir studinya. Sari sempat kecewa kepada 
Tuhan, ia tidak mengerti mengapa Tuhan seolah 
mengacaukan rencana yang telah ia susun rapi.  

Targetnya untuk menyelesaikan skripsi dan segera 
diwisuda, harus tertunda. Ditambah kekhawatiran 
tentang biaya operasi yang memberatkan orangtuanya, 
membuat pikiran Sari begitu kacau. Tetapi dalam 
ketidakberdayaan, akhirnya Sari memutuskan untuk 
berserah dan meminta kasih karunia kepada Tuhan. Ia 
memberi tahu kedua orangtuanya dan mereka datang 
bersama kakaknya, untuk menemani Sari menjalani 



operasi. Kasih sayang, perhatian dan dukungan yang 
diterimanya, sangat memberkati Sari. Satu kejutan lagi 
diterima Sari, sebab semua biaya ternyata telah 
ditanggung oleh asuransi kesehatan yang telah lama 
dimiliki oleh ayahnya. Sukacita Sari makin bertambah 
ketika ia berhasil menyelesaikan skripsinya dengan nilai 
memuaskan dan lulus dengan predikat Cumlaude.  

Ya, hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk 
mendatangkan banjir anugerah dalam hidup kita. 
Sekalipun dalam masa kekeringan dan tekanan, Tuhan 
sanggup mengubahnya menjadi kelimpahan dan 
sukacita. Oleh sebab itu, janganlah hati kita menjadi 
tawar oleh keadaan. Tetaplah menaruh harapan dan 
setia  menanti-nantikan Tuhan. Karena Dia akan 
membanjiri orang yang berharap kepada-Nya dengan 
anugerah dan kasih yang melimpah.  

 
RENUNGAN: 
Tuhanlah yang memiliki KUASA untuk 
MENDATANGKAN BANJIR ANUGERAH dalam hidup 
kita.  
 
APLIKASI 
1. Masa kekeringan seperti apakah yang pernah Anda 

alami?  
2. Menurut Anda, seberapa penting anugerahTuhan 

bagi hidup Anda?  



3. Bagaimana pengaruhnya dalam hidup Anda 
dengan mengetahui bahwa Tuhan memiliki kuasa 
untuk mendatangkan banjir anugerah dalam hidup 
Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus , terima kasih untuk anugerah-Mu dalam 
hidup kami. Ajari kami untuk selalu percaya dan 

mengandalkan kuasa pertolongan-Mu dalam setiap 
musim kehidupan kami, sehingga kami boleh 

mengalami banjir anugerah dan banjir kemenangan 
dalam hidup kami.  

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja  8-9; Lukas 21:1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KASIH ITU PENTING DAN DIBUTUHKAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Yohanes 1:6b Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa 
kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah 
kamu dengar dari mulanya. 
 
Jatuh cinta pada pandangan pertama, itulah yang 
dialami oleh Yakub ketika ia  berjumpa dengan Rahel. 
Rasa cinta itu tidak berkurang sedikitpun meski Yakub 
harus bekerja terlebih dahulu kepada Laban 7 tahun 
lamanya untuk bisa memperistri Rahel. Akan tetapi 
Laban menipu dan mengingkari perjanjiannya dengan 
memberikan Lea, kakak Rahel, sebagai istri Yakub. 
Walaupun marah, tetapi Yakub menyanggupi untuk 
bekerja 7 tahun lagi pada Laban, demi memperoleh 
Rahel.  
 
Perjalanan hidup perkawinan itu akhirnya menjadi 
sangat berat bagi Lea, sebab Yakub lebih mencintai 
Rahel daripada dirinya. Meskipun Rahel mandul dan 
Lea telah melahirkan anak-anak bagi Yakub, namun 
cinta Yakub tetap tidak beralih dari Rahel. Kita tentu 
bisa membayangkan betapa pedihnya hati Lea yang 



sangat merindukan cinta kasih dan perhatian dari 
suaminya.  
 
Kita manusia, adalah mahluk kasih. Manusia bahkan 
tidak dapat hidup normal tanpa kasih. Manusia butuh 
dikasihi dan mengasihi. Ada bahaya besar mengancam 
saat seseorang berpikir tidak ada yang mengasihi 
ataupun menginginkan dirinya. Ia sangat mungkin akan 
membuat keputusan dan tindakan yang buruk akibat 
kekeringan kasih. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 
perintah supaya kita tetap hidup di dalam kasih. Tuhan 
sangat mengerti, bahwa kasih adalah sesuatu yang 
penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan 
diantara banyaknya identitas yang luar biasa, Tuhan 
memilih menyatakan diri-Nya sebagai kasih (1 Yohanes 
4:8). Mari, jangan biarkan kekecewaan, kemarahan dan 
kepahitan mengeringkan kasih kita. Bukalah hati untuk 
Tuhan dan terimalah kasih-Nya membanjiri hidup kita 
dengan limpahnya.(YCW) 
 
RENUNGAN   
KASIH adalah sesuatu yang PENTING dan 
DIBUTUHKAN oleh setiap orang.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kasih itu penting dan 

dibutuhkan oleh setiap orang?  
2. Seberapa besar dampak kasih dalam hidup Anda?  
3. Apa yang harus Anda lakukan supaya kasih Tuhan 

bisa membanjiri hidup Anda?  
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, kami mengucap syukur atas  kasih karunia dan 
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk 

senantiasa hidup di dalam kasih dan memiliki kasih 
yang sejati seperti kasih-Mu kepada kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 10-11; Lukas 21:20-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
AIR KASIH YANG SEJATI 

RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:14 tetapi barangsiapa minum air yang akan 
Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk 
selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan 
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, 
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup 
yang kekal. 
 
Pagi itu karena terburu-buru berangkat ke sekolah, 
Lulu tidak sempat minum. Di tengah pelajaran, Lulu 
merasa sangat kehausan. Ia pun kesulitan untuk fokus 
mengikuti pelajaran. Saat jam istirahat berbunyi, ia 
segera lari ke kantin dan membeli 1 botol air mineral. 
Tidak sampai 3 menit, air itupun habis diminumnya.  

Rasa haus adalah gejala yang diberikan tubuh ketika 
kita kekurangan cairan. Seperti yang kita tahu, air 
merupakan salah satu kebutuhan vital manusia. Akan 
sangat berbahaya bagi tubuh, jika sampai mengalami 
kekeringan atau dehidrasi yang parah. Demikian pula 
ketika jiwa kita mengalami kekeringan akan kasih, akan 
muncul gejala-gejala seperti rasa insecure atau tidak 
aman, mudah sedih, kesepian, mengasihani diri, dan 



hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kita ingin 
diperhatikan lebih.  

Banyak orang yang lalu berusaha memuaskan 
dahaganya akan kasih dengan cara meminta atau 
mengharapkan kasih dari orang lain. Namun seringkali 
cara ini akan berujung pada kekecewaan. Sebab yang 
kita butuhkan bukanlah kasih eros dari lawan jenis atau 
kasih yang bersyarat. Yang bisa memuaskan kehausan 
kita hanyalah air kasih yang sejati dari Tuhan. Ketika 
kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kasih kita, 
maka air kasih yang sejati akan menjadi mata air yang 
tak pernah habis dan terus mengalir dalam hidup kita. 
Tangki kasih kita akan selalu penuh, sehingga kita 
bukan saja akan merasakan sukacita yang tak 
terguncangkan, tetapi juga bisa menjadi berkat kasih 
yang mempermuliakan nama Tuhan.  

RENUNGAN 
Hanya AIR KASIH yang SEJATI yang bisa MEMUASKAN 
dahaga kita.  
 
APLIKASI 
1.  Pernahkah Anda mengalami kekeringan kasih? Apa 

yang Anda rasakan saat itu?  
2.  Bagaimakah cara Anda untuk mengatasi dahaga 

akan kasih tersebut?  
3.  Pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika Anda 

menerima air kasih yang sejati dari Tuhan?  



DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terimakasih atas air kasih sejati yang Kau 

berikan kepada kami. Air yang memuaskan dahaga 
kami dan mengubahkan kekeringan hati kami menjadi 
limpah oleh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 12-13; Lukas 22:1-30 

 



09 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KASIH TUHAN YANG TIDAK TERBATAS 

RHEMA HARI INI 
Ratapan 3:22-23 Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, 
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; 
besar kesetiaan-Mu! 
 
Sebagai pengguna aktif jaringan internet, kita pasti 
pernah mendapatkan penawaran kuota unlimited. 
Dengan harga yang dibanderol lebih murah dan lebih 
menguntungkan jika dibandingkan dengan paket 
lainnya, kita bisa mendapatkan keleluasaan lebih tanpa 
harus takut kehabisan kuota. Namun pada 
kenyataannya, jika kita sudah mencapai jumlah kuota 
tertentu, kecepatannya akan sangat berkurang. Hingga 
tak jarang kita harus membeli kuota tambahan karena 
tidak sabar dengan jaringan yang lamban.  
 
Ya, apapun yang ada di dunia memang serba terbatas. 
Sekalipun dikatakan unlimited, tetapi bukan berarti 
benar-benar tidak terbatas. Hal yang sama juga berlaku 
pada kasih di dunia. Awalnya memang sungguh-
sungguh sangat mengasihi, tetapi sampai pada batas 
tertentu, kasih itu bisa memudar, bahkan hilang. Kita 
akan kecewa jika berharap pada manusia, sebab kasih 



manusia sangat bersyarat. Mudah berubah dan mudah 
mengalami pasang surut.  
 
Kasih yang tidak terbatas hanya dapat kita temukan di 
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah 
mengecewakan kita sebab Tuhan adalah kasih. Dialah 
kasih itu sendiri dan Dia Sumber segala kasih. Kasih-
Nya tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. 
Oleh karena itu, mengucap syukurlah senantiasa, 
sebab kasih setia-Nya membanjiri hidup kita dan 
memuaskan kekosongan hati setiap kita. Tuhan Yesus 
memberkati. 

 
RENUNGAN 
Jangan berharap pada MANUSIA, tetapi berharaplah 
kepada Tuhan, sebab hanya kasih Tuhan yang TIDAK 
TERBATAS.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang Anda alami dan rasakan ketika berharap 

pada manusia?  
2. Apakah perbedaan yang Anda temukan antara 

kasih manusia dan kasih Tuhan dalam perjalanan 
hidup Anda?  

3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk 
terus mengalami kasih setia Tuhan?  

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang 
tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau terus 
melekat kepada-Mu dan menjadikan Engkau satu-

satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.' 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-raja 14-15; Lukas 22:31-46 

 

 

 

 

 

 

 



10 DESEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BUKTI NYATA KASIH TUHAN 

RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:9 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. 

 
Ketika orang terkasih kita akan berulang tahun, kita 
pasti ingin memberi hadiah yang spesial. Kita mungkin 
akan menabung lama sebelum hari itu tiba, agar bisa 
memberikan hadiah yang terbaik. Tak lupa kita juga 
mempersiapkan kertas kado atau kotak hadiah yang 
cantik dengan pita indah yang menghiasi. Saat orang 
terkasih menerima hadiah tersebut, kita berharap 
pemberian kita ini membawa sukacita dan ia bisa 
merasakan betapa besar kasih kita kepadanya.  
 
Sebagaimana kita mempersiapkan hadiah terbaik 
untuk orang terkasih, Allah juga mempersiapkan dan 
memberikan hadiah terindah bagi kita semua. Allah 
mengutus anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, 
datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sekalipun 
kita manusia seringkali mengecewakan dan melupakan 
Tuhan, namun kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia 



tetap Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang 
tidak terbatas.  
 
Bulan Desember adalah salah satu momen yang paling 
dinantikan oleh seluruh umat Kristen untuk merayakan 
Natal. Momen dimana kita bukan hanya merayakan 
kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi juga diingatkan 
kembali, bahwa kelahiran-Nya merupakan bukti nyata 
kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Bukan 
hanya kepada suku bangsa tertentu, atau hanya 
kepada orang-orang kudus, namun kasih Tuhan 
melimpah bagi semua orang. Hari ini, siapapun kita, 
bagaimanapun kondisi kita, sadarilah bahwa Tuhan 
teramat mengasihi kita dan rindu untuk mencurahkan 
kasih-Nya kepada kita. Mari buka hati selebar-lebarnya 
dan terimalah kehadiran Tuhan yang akan membanjiri 
hidup kita dengan kasih-Nya yang membawa sukacita 
dan damai sejahtera.  
 
RENUNGAN 
NATAL merupakan BUKTI NYATA kasih TUHAN kepada 
seluruh umat manusia.  
 
APLIKASI 
1. Apakah arti Natal bagi Anda?  
2. Seberapa besar kasih Tuhan yang Anda rasakan 

dalam hidup Anda?  



3. Apa yang akan Anda lakukan untuk meresponi 
kasih Tuhan yang begitu besar bagi Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, terima kasih atas bukti kasih-Mu yang begitu 
besar kepada setiap kami, yaitu Putra-Mu yang 
Tunggal, Yesus Tuhan kami. Kiranya hati kami 

senantiasa limpah oleh kasih-Mu dan kami boleh 
membagikan kasih itu kepada orang-orang disekitar 

kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. 
Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-raja 16-18; Lukas 22:47-71 

 

 

 

 

 

 

 



11 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MERESPONI ULURAN TANGAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 5:12 Tetapi semua orang yang berlindung 
pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-
sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi 
mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-
orang yang mengasihi nama-Mu. 
  
Nicky Cruz adalah seorang pemimpin geng yang paling 
ditakuti di kota New York. Masa kecil yang kelam 
penuh penganiayaan dari orangtua yang menganut 
ajaran okultisme, menjadikan Nicky seorang yang keras 
dan kejam. Namun dibalik semuanya itu, ia menyimpan 
rasa kesepian yang teramat dalam. Seorang pendeta 
bernama David Wilkerson, yang melihat bagaimana 
menyedihkannya kondisi hati Nicky, mempertaruhkan 
nyawa untuk memberitahu Nicky bahwa Tuhan 
mengasihinya dan memiliki kuasa untuk mengubah 
hidupnya.  
  
Meskipun Nicky menanggapinya dengan menampar 
dan mengancam untuk membunuh Wilkerson, 
pernyataan tentang kasih Tuhan sangat mengganggu 
hati dan pikiran Nicky. Ia bersama gengnya lalu 



mendatangi salah satu kebaktian yang diadakan oleh 
Pendeta Wilkerson, dengan tujuan awal yang tidak 
baik. Nicky tidak pernah mengira jika hari itu hidupnya 
akan berubah selamanya. Ketika ia menjawab 
panggilan altar Pendeta Wilkerson, Nicky berjuang 
menahan rasa sakit dan air mata, namun akhirnya ia 
menyerah dan membiarkan kasih Tuhan memeluk 
dirinya. Ia merasakan kedamaian dengan bersandar di 
dada Yesus, dan untuk pertama kalinya ia 
mengucapkan maaf. Nicky mulai belajar Alkitab dan 
menjadi seorang penginjil serta pemimpin Nicky 
Ministries Cruz. 
  
Ya, Tuhan tidak pernah mau memaksa. Dia setia 
menunggu kita membuka hati dan meresponi uluran 
tangan-Nya. Tuhan mau kita mendekat kepada-Nya, 
supaya Dia bisa semakin menjaga dan melindungi 
hidup kita. Di momen Natal ini, jangan lagi menghindar 
atau menolak uluran tangan-Nya. Mari buka hati dan 
biarkan kasih Tuhan mengalir masuk dan membanjiri 
hidup kita dengan sukacita dan damai yang tidak 
terkatakan. Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
Saat kita MEMBUKA HATI dan MERESPONI uluran 
tangan Tuhan, KASIH-NYA akan mengalir masuk 
MEMBANJIRI hidup kita dengan DAMAI dan 
SUKACITA.  



 APLIKASI 
1.  Bagaimana respon hati Anda selama ini dalam 

menanggapi uluran tangan Tuhan?  
2.  Mengapa Tuhan ingin agar kita membuka hati dan 

meresponi uluran tangan-Nya?  
3.  Apa yang Anda alami dan rasakan ketika Anda 

meresponi kasih Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, terimakasih atas kesabaran dan kasih setia-Mu 

bagi kami. Kami serahkan diri kami dalam tangan 
kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi 
baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 19-20; Lukas 23:1-25 

 
 
 


