


12 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
LEBIH KUAT SAAT BERSANDAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:25-26 Janganlah takut kepada kekejutan yang 
tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu 
datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi 
sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari 
jerat. 
 
Pak Timotius adalah seorang direktur perusahaan yang 
mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pada 
tahun 2016, Pak Timotius mengalami gagal ginjal dan 
harus menjalani cuci darah. Hal ini sangat mengejutkan 
Pak Timotius, ia sempat terguncang namun segera 
menenangkan diri. Seperti yang biasa ia lakukan jika 
mengalami permasalahan, Pak Timotius semakin 
mendekatkan dirinya pada Tuhan melalui doa, pujian 
serta penyembahan.  
 
Dalam penyembahannya, Tuhan mengingatkannya 
pada kisah Sadrakh, Mesakh dan Abednego yang meski 
harus masuk ke dapur api, tetapi akhirnya membawa 
kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak Timotius pun 
berserah penuh dan memilih bersandar kepada kasih 
karunia Tuhan. Selama 6 tahun, Pak Timotius menjalani 



proses pengobatan dan cuci darah. Dengan kekuatan 
dan kasih Tuhan yang menopangnya, Pak Timotius 
bukan saja tetap bersemangat, tetapi juga 
menggunakan waktunya saat cuci darah untuk 
menguatkan orang-orang yang saat itu sedang 
menjalani proses yang sama. Sang istri yang setia 
mendampingi, juga menjadi berkat bagi keluarga 
pasien. Melalui Bapak dan Ibu Timotius, banyak orang 
mengalami kasih Tuhan dan hidupnya dipulihkan.  
 
Sebagai anak-anak-Nya, kita pasti akan melewati 
proses dan didikan Tuhan. Ada yang bisa dilalui dalam 
waktu singkat, namun ada juga yang memerlukan 
waktu yang panjang. Seringkali kita berjuang dengan 
kemampuan kita sendiri dan lupa untuk bersandar 
kepada Tuhan. Akibatnya kita menjadi sangat kelelahan 
dan hidup terasa begitu berat. Sebaliknya, saat kita 
bersandar pada Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih 
kuat. Kita akan bisa menghadapi dan meresponi 
berbagai persoalan dengan benar dan bahkan bisa 
menjadi berkat dimanapun kita berada.  
 
 
RENUNGAN 
Saat kita BERSANDAR, HIDUP kita akan menjadi LEBIH 
KUAT 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang sulit dan 

tidak bisa Anda hadapi secara manusia ? 
2. Apa yang  seharusnya Anda lakukan saat Anda 

merasa lemah dan tidak mampu?  
3. Apa yang Anda rasakan setelah bersandar kepada 

Tuhan ? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
 

"Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai 
sandaran kami. Engkaulah yang menopang dan 
memberi kami kelegaan disaat kesesakan. Biarlah 
kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, memberi 
kami kekuatan dan kemampuan mengatasi setiap 
persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-raja 21-22; Lukas 23:26-56 

 



13 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BERSANDAR PADA KASIH TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Amsal 3:5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada 
pengertianmu sendiri. 
 
David, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Baik 
kedua orang tua, maupun kakak-kakaknya, begitu 
mengasihi dan melindunginya. David tumbuh menjadi 
pribadi yang penuh kasih. Ia dapat merasakan 
bagaimana kasih keluarganya begitu berlimpah dalam 
hidupnya. Setiap malam, mereka memiliki kebiasaan 
untuk berkumpul di ruang keluarga dan saling bertukar 
obrolan. Diantara kedua kakaknya, Davidlah yang 
paling sering duduk dekat dengan ayah atau ibunya 
dan bermanja-manja. 
 
Sikap David tersebut tidak membuat kedua orang 
tuanya risih, justru mereka merasa senang dan 
menikmati kedekatan dengan anak yang sangat 
mereka kasihi. David pun tidak merasa canggung atau 
malu,  sebab ia juga sangat mengasihi orangtuanya dan 
tahu persis perasaan mereka kepadanya. Saat David 
sedang ada masalah, ia lebih suka menceritakannya 
pada keluarganya ketimbang kepada teman-temannya. 



David tahu, mereka akan memberikan solusi terbaik 
dan sangat bisa diandalkan karena mereka sangat 
mengasihi dirinya.  
 
Sama seperti David, ketika kita menyadari bahwa 
Tuhan teramat mengasihi kita, maka dengan mudah 
kita akan bisa bersandar kepada-Nya. Firman Tuhan 
berkata, janganlah kita bersandar pada pengertian kita 
sendiri ataupun kepada koneksi manusia kita,  karena 
semuanya itu adalah tempat  sandaran yang rapuh. 
Momen natal ini kembali mengingatkan kita bahwa 
Tuhan kita adalah Tuhan yang kasihnya tidak terbatas 
dan tak lekang oleh waktu. Apapun kondisi atau situasi 
yang kita alami saat ini, Bapa kita sanggup dan mau 
menolong kita.  
 
RENUNGAN 
BERSANDAR pada TUHAN berarti BERSANDAR pada 
KASIH TUHAN. 
 
APLIKASI : 
1.    Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

bersandar kepada kasih Tuhan? 
2.    Bagaimana cara Anda untuk  bersandar pada kasih 

Tuhan ? 
3.    Pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika Anda 

bersandar kepada kasih Tuhan?  
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran kasih-Mu 

kepada kami. Kami mau selalu  berharap dan 
bersandar hanya kepada-Mu saja. Sebab kasih-Mu 

yang akan menguatkan dan memberkati hidup kami.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 1-3; Lukas 24:1-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUHAN SANGAT MENCINTAI ANAK-ANAKNYA 

RHEMA HARI INI 
Efesus 6:24 Kasih karunia menyertai semua orang, 
yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih 
yang tidak binasa. 
 
Abigail adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Suatu 
ketika anaknya tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam 
dan terus mengeluhkan kepalanya yang sakit. Abigail 
sempat mengira anaknya terkena covid, tetapi 
kemudian anaknya mengalami kejang-kejang dan tidak 
sadarkan diri. Setelah dilarikan ke Rumah Sakit, dokter 
yang merawat mengatakan bahwa anak Abigail terkena 
radang selaput otak. Abigail diserang perasaan panik, 
terlebih anaknya kemudian dinyatakan kritis.  
 
Di tengah kacaunya pikiran, Abigail sempat 
mempertanyakan kasih Tuhan. Imannya hampir runtuh 
oleh karena kesedihan. Namun dalam semuanya itu, 
Abigail masih menyimpan keyakinan bahwa Tuhanlah 
satu-satunya yang sanggup menolong anaknya. Ia pun 
berdoa dengan segenap kekuatannya dan menaruhkan 
semua pengharapannya kepada Tuhan. Oleh kasih 
karunia Tuhan, akhirnya anak Abigail berangsur 
membaik dan dinyatakan sembuh.  



Ketika badai persoalan datang, kita seringkali 
terintimidasi oleh kebohongan iblis. Kita mulai ragu 
akan kasih Tuhan kepada kita. Saat itulah kita perlu 
mengingat bahwa Bapa telah memberikan anak-Nya 
yang tunggal demi kasih-Nya kepada kita. Hanya ketika 
kita percaya bahwa Tuhan sangat mencintai anak-anak-
Nya dengan kasih yang tidak binasa, maka kita akan 
berani datang dengan doa dan pengharapan yang tidak 
masuk akal sekalipun. Mari, kita ubah fokus kita dari 
besarnya masalah kepada besarnya kasih Tuhan. 
Beranilah bersandar kepada-Nya dan Tuhan akan 
menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita.  
(YCW) 
 
 
RENUNGAN 
PERCAYALAH kepada TUHAN bahwa IA SANGAT 
MENCINTAI ANAK-ANAK-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang membuat orang 

seringkali tidak percaya bahwa Tuhan sangat 
mencintai anak-anak-Nya?  

2. Apa yang membuat Anda percaya bahwa Tuhan 
sangat mencintai Anda?  

3. Langkah apa yang Anda ambil setelah menyadari 
kasih dan cinta Tuhan kepada Anda?  

 



DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu 

dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sangat 
mengasihi dan mencintai kami. Tuntunlah setiap 

langkah kami, agar kami dapat terus berjalan dalam 
rencana-Mu.  

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 4-6; Lukas 24:36-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MUDAH PERCAYA KARENA DICINTAI 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 31:15 Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya 
Tuhan, aku berkata: ”Engkaulah Allahku!” 
 
 
Seorang pria melakukan atraksi berjalan diatas seutas 
tali dari satu tebing ke tebing lainnya tanpa pengaman. 
Pria itu berhasil berjalan ke tebing seberang lalu 
kembali ke tebing awal. Penonton pun bersorak 
menyaksikan adegan ekstrim tersebut. Lalu pria itu 
berkata, "Siapa yang mau aku gendong ke tebing 
seberang dan kembali ke sini?" Semua penonton 
terdiam, tidak ada satupun yang berani menerima 
ajakan pria tersebut. Sampai akhirnya seorang anak 
mendekati sang pria dan berkata, "Aku mau!". 
 
Pria itupun menggendong si anak dan berjalan diatas 
tali menyeberangi tebing dan kembali lagi dengan 
selamat. Sorak sorai ramai memuji pria itu dan 
keberanian sang anak. Belakangan diketahui bahwa 
anak itu adalah anak dari pria yang melakukan atraksi. 
Disaat semua penontong ragu akan keselamatannya, si 
anak percaya bahwa ayahnya tidak akan membiarkan 
ia celaka karena tahu ayahnya sangat mencintainya  



Sama seperti kita, ketika kita tahu bahwa Bapa di sorga 
sangat mencintai kita, maka kita pasti akan mudah 
percaya dan taat kepada-Nya. Kepercayaan bahwa 
Bapa pasti memberikan yang terbaik bagi kita 
merupakan penghilang kekhawatiran nomor satu 
dalam hidup kita. Inilah iman yang muncul karena hati 
yang dipenuhi oleh cinta dari Tuhan. Kebenaran ini 
haruslah kita ingat, bukan saja di bulan Natal ini, tetapi 
juga sepanjang hidup kita. Kasih-Nya yang kekal adalah 
sandaran kita dalam menjalani proses kehidupan yang 
akan semakin mendewasakan iman kita.  
 
 
RENUNGAN 
Orang yang tahu bahwa dirinya DICINTAI BAPA DI 
SORGA pasti akan MUDAH UNTUK PERCAYA. 
 
 
APLIKASI 
1.  Menurut Anda, mengapa rasa percaya kepada 

Tuhan itu sangat penting?  
2.  Apa yang seringkali membuat Anda sulit untuk 

percaya,  bahkan curiga kepada Tuhan?  
3.  Bagaimana Anda akan terus menumbuhkan 

kepercayaan kepada Tuhan?  
 

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
Bapa terimakasih atas semua anugerah-Mu  dalam 

hidup kami. Penuhilah kami dengan  kasih-Mu, Bapa, 
agar kami memiliki hati yang mudah percaya dan taat 
kepada-Mu. Sebab kami tahu rencana-Mu terbaik dan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-raja 7-9; Yohanes 1:1-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMILIKI IMAN DAN VISI YANG BESAR 

RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan. 
  
Seorang gadis remaja begitu terpesona dengan 
kehidupan para misionaris dan pelayanan yang mereka 
lakukan. Setelah ia merenung beberapa waktu 
lamanya, gadis ini menyadari betapa besar cinta kasih 
yang telah Tuhan berikan padanya. Ia pun memutuskan 
untuk menanggapi panggilan Tuhan dan berkomitmen 
untuk mengerjakan visi besar yang Tuhan taruh dalam 
hatinya. Di usianya yang ke 18, gadis ini bergabung 
dengan suster-suster Loreto sebagai misionaris. Gadis 
remaja ini terus melayani Tuhan sampai ia 
menghembuskan napas terakhir diusia 87 tahun.  
 
Kisah di atas adalah cerita hidup seorang wanita yang 
dikenal sebagai Mother Teresa. Gadis remaja yang 
awalnya biasa saja, namun setelah tahu Bapa begitu 
mencintainya, ia jadi mempunyai visi besar untuk 



menyebarkan cinta kasih Tuhan di dunia. Mother 
Teresa memulai visinya dengan mendirikan The 
Missionaries of Charity’s (Misionaris Cinta Kasih) di 
Kolkata, India. Pelayanannya kepada orang miskin, 
sakit, yatim piatu dan mereka yang tersisihkan, telah 
memberi dampak besar bagi banyak orang.  
 
Ya, kasih sejati yang kita terima dari Tuhan pasti 
membuat kita tidak bisa tinggal diam. Kita akan berani 
memiliki visi besar-besaran karena tahu bahwa Tuhan 
yang sangat mengasihi kita, tidak akan 
mempermalukan kita. Terlebih lagi Tuhan memang 
tidak pernah memberikan rancangan kecil-kecilan 
untuk kita anak-anak-Nya. Miliki iman yang besar dan 
beranilah masuk ke tahta kasih karunia Allah karena 
kita semua adalah anak kesayangan Tuhan. Halleluya! 
 
RENUNGAN 
Orang yang tahu bahwa BAPA di SORGA 
MENCINTAINYA PASTI AKAN PUNYA VISI yang BESAR-
BESARAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari kasih Tuhan yang 

begitu besar dalam hidup Anda? 
2. Hal pribadi apa yang pernah Anda alami sehingga 

Anda menyadari kasih Tuhan yang begitu besar? 



3. Visi besar apakah yang Tuhan taruh dalam hidup 
Anda dan apa langkah Anda untuk 
mengerjakannya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang 
begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya saat 
kami bersandar pada kasih-Mu, kami akan mampu 

melakukan visi besar yang daripada-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 10-12; Yohanes 1:29-51 

 

 

 



17 DESEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MELAYANI TUHAN KARENA KASIH 

RHEMA HARI INI 
Efesus 2:10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan 
dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 
kita hidup di dalamnya. 
 
Saulus dulunya dikenal sebagai pembenci dan 
penganiaya murid-murid Kristus. Sampai ketika Tuhan 
menampakkan diri-Nya dalam perjumpaan pribadi 
dengan Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Saulus 
mengalami pertobatan dan mengubah namanya 
menjadi Paulus. Kasih Tuhan telah mengubah total 
kehidupan Paulus. Dari seorang musuh besar menjadi 
pelayan sekaligus rasul Kristus yang sangat militan.  
 
Tuhan menyatakan anugerah yang demikian besar 
dengan memanggil Paulus yang telah begitu membenci 
Dia dan menganiaya jemaat-Nya. Walaupun Tuhan 
menyatakan kemuliaan dan kekuatan-Nya yang sangat 
luar biasa, sampai Paulus rebah tak berdaya dengan 
kegentaran, tetapi perkataan Kristus bukanlah 
perkataan seseorang yang sedang menghakimi musuh-
Nya. Dia tidak datang untuk menghukum Paulus tetapi 



Kristus datang untuk memanggil rasul-Nya. Kasih, 
kesabaran dan pengampunan Tuhan inilah yang 
menjadikan Paulus tak pernah undur dari pelayanan 
meski banyak mengalami kesulitan dan penganiayaan.  
 
Ya, saat kita bisa merasakan besarnya kasih Tuhan 
kepada kita, maka kita pasti melayani Tuhan dengan 
sukarela dan sukacita. Pelayanan yang kita lakukan 
tidak lagi didasari oleh rasa terpaksa atau sekedar 
formalitas belaka. Semakin kita bersandar pada kasih-
Nya, melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan tidak lagi menjadi 
beban tetapi menjadi kenikmatan dan momen yang 
kita nantikan.  
 
 
RENUNGAN 
Saat kita BISA MERASAKAN KASIH TUHAN, kita PASTI 
akan MELAYANI. TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Seberapa besar kasih Tuhan yang Anda rasakan 

dalam hidup Anda? 
2. Dorongan apa yang Anda rasakan ketika Anda bisa 

merasakan kasih Tuhan kepada Anda?  
3. Apa dampaknya bagi pelayanan Anda setelah Anda 

bisa menyadari besarnya kasih Tuhan bagi Anda?  

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar 

dalam hidup kami. Kami rindu untuk bisa menunjukkan 
kasih kami kepada-Mu dengan melayani Engkau. 

Pimpin kami Tuhan, untuk masuk dalam pelayanan 
yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 13-14; Yohanes 2 

 

 



18 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KITA SEMUA ADALAH KESAYANGAN TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 7:6 Sebab engkaulah umat yang kudus bagi 
Tuhan, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, 
Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk 
menjadi umat kesayangan-Nya. 

Bangsa Israel merupakan bangsa terkecil jika 
dibandingkan dengan lawan-lawannya. Hal ini jelas 
menjadi kekurangan mereka, karena besarnya jumlah 
prajurit sebuah bangsa hampir selalu menjadi penentu 
kemenangan dalam peperangan. Akan tetapi Allah 
tidak melihat hal itu sebagai kekurangan mereka, justru 
bangsa Israel dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa 
untuk menjadi umat kesayangan-Nya. Melalui 
perantaraan Musa, bangsa Israel diingatkan Allah, 
bahwa hanya karena kasih-Nya, maka mereka mampu 
mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih besar.  

Dalam menjalani hidup, kita pun seringkali hanya 
terfokus pada kekurangan kita. Kita lupa bahwa 
sebagai manusia kita memang penuh dengan 
kekurangan. Kita berusaha keras untuk menutupi 
kekurangan kita, hingga hidup kita menjadi berbeban 
berat. Padahal yang sebenarnya, Tuhan sangat 
mengasihi kita apa adanya. Bahkan sebelum kita 



berbuat apapun untuk Tuhan, Dia sudah mengasihi kita 
dengan kasih yang tak berkesudahan.  
 
Karena itu, mari buka hati, percayalah bahwa kita 
semua adalah kesayangannya Tuhan. Dia tidak melihat 
masa lalu kita ataupun rupa dan penampilan kita, 
Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Dia ingin kita 
bersandar kepada-Nya dan berbagi beban dengan-Nya, 
sebab kita adalah anak kesayangan-Nya. Saat kita bisa 
percaya, hidup kita akan jauh lebih rileks, lebih ringan 
dan jauh dari ketakutan, karena kita tahu bahwa Bapa 
kita sorga akan selalu turut bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita.  
 
 
RENUNGAN 
BUKA HATI dan PERCAYALAH bahwa TUHAN 
MENJADIKAN KITA KESAYANGAN-NYA.  

APLIKASI 
1. Menurut Anda, siapakah Anda dimata Tuhan?  
2. Mudah atau sulitkah bagi Anda untuk percaya 

bahwa Tuhan menjadikan Anda kesayangan-Nya?  
Mengapa demikian?  

3. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ucapan 
syukur karena Tuhan telah menjadikan Anda 
kesayangan-Nya? 

 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sungguh sangat 
mengasihi kami. Kami rasakan penyertaan-Mu dalam 
setiap langkah hidup kami. Karena kasih-Mulah kami 

boleh merasa tenang dan bisa melayani dengan penuh 
sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 15-16; Yohanes 3:1-18 

 

 

 


