


28 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI MENGALAMI KELAPARAN ROH YANG 

MENGGEBU-GEBU 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 34:2-23 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 34:9a Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya 
TUHAN itu! 
 
Pernahkah Anda mengalami, ketika hendak membeli 
makanan ringan, Anda baru saja menyadari kalau uang 
Anda kurang seribu perak. Lalu, ketika sedang sibuk 
mencari-cari dalam dompet, tiba-tiba saja seseorang di 
belakang Anda mengulurkan selembar uang seribu 
rupiah untuk Anda. Apakah itu suatu kebetulan? Atau 
pernahkah Anda ketika sedang tersesat mencari arah 
jalan, tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri dan 
berbaik hati membantu Anda? Apakah itu suatu 
kebetulan? Bagaimana saat Anda sedang suntuk ide, 
dan selagi berkendara Anda tidak sengaja melihat 
sebuah benda yang kemudian tiba-tiba saja benda itu 
menjadi sumber inspirasi Anda? Apakah itu juga 
sebuah kebetulan semata? 
 



Sadar atau tidak, ada sangat amat banyak kebaikan 
Tuhan yang sudah kita alami. Namun sayangnya, tidak 
semua orang yang telah mengecapnya sungguh-
sungguh melihatnya sebagai anugerah kebaikan-Nya. 
Tidak sedikit dari kita yang melihatnya hanya sebagai 
suatu kebetulan belaka. Kerap kali, ketika mendengar 
kata “kebaikan Tuhan”, kita hanya berfokus pada 
kebaikan Tuhan yang terasa besar saja. Seperti mujizat 
kesembuhan, kebangkitan orang mati, anugerah 
keselamatan, dan lain sebagainya. Hingga kita 
mengabaikan bahwa ada banyak—ratusan bahkan 
ribuan—kebaikan Tuhan lainnya yang senantiasa kita 
alami setiap harinya. 
 
Kita bisa saja sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi 
kita belum juga melihatnya. Hanya ketika kita sungguh-
sungguh membuka mata kita, barulah kita akan 
menemukan betapa tak terhitungnya kebaikan-
kebaikan Tuhan yang pernah kita kecap dalam hidup 
kita. Kebaikan yang pasti akan membuat kita terharu. 
Ketika kita menyadari betapa dalam, luas, dan lebar-
Nya kasih Allah itu, hal itu akan membuat kita semakin 
tersentuh, terkagum-kagum, dan semakin jatuh cinta 
pada-Nya. Sebab, semakin kita merenungkan kasih 
Tuhan dalam hidup kita, semakin manis dan indahlah 
kasih-Nya. Sehingga kita semakin kecanduan akan 
kasih-Nya dan pada akhirnya memiliki kelaparan roh 
yang menggebu-gebu. 



RENUNGAN 
Kunci untuk mengalami KELAPARAN ROH YANG 
MENGGEBU-GEBU adalah MENGECAP dan MELIHAT 
betapa INDAHNYA KASIH TUHAN 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengecap dan melihat kasih 

Allah? Coba sebutkan beberapa bukti kasih Allah 
yang terjadi pada hidup Anda. 

2. Menurut Anda, mengapa mengalami kasih Allah 
dapat membuat kita mengalami kelaparan roh?  

3. Apa yang dapat Anda lakukan agar dapat mengcap 
dan melihat kasih Allah dengan benar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam 
hidup kami selama ini. Ampuni kami kalau terkadang 

kami masih belum bisa melihat kebaikan-Mu yang 
sudah kami rasakan. Kami mau belajar untuk dapat 
lebih lagi mengecap dan melihat kasih-Mu dengan 

benar, karena kami rindu untuk semakin lagi tumbuh 
dalam lapar dan haus akan Roh-Mu. Terima kasih, 
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 17 
Markus 9 



29 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENGHAMBAT TERBESAR UNTUK MENGENAL KASIH 

ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:14-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama 
dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa 
lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya 
kasih Kristus, 
 
Bagaimana perasaan kita pada saat kita berada di 
tempat yang baru: sekolah baru, tempat tinggal baru, 
maupun tempat kerja yang baru? Mungkin sebagian 
dari kita akan merasa takut, cemas, dan kuatir. Kita 
belum mengenal tempat yang akan kita tuju. Kita 
belum tau lingkungan seperti apa yang akan kita 
hadapi dalam hari-hari kita ke depan.  Apakah teman-
teman, guru, tetangga, atau teman kerja yang baru 
akan berlaku baik kepada kita? Apakah kita bisa 
berbaur dengan mereka? Saat kita merasa demikian, 
kita pun akan terhambat dalam menjalin hubungan 
dengan orang lain di sekitar kita. Namun, perasaan itu 
akan memudar ketika kita mulai mengenal orang-orang 



yang berada di sekitar kita. Rasa was-was, kuatir, atau 
takut perlahan berganti dengan rasa senang dan 
bahagia. Kita memiliki teman-teman baru, tetangga 
baru, ataupun rekan kerja yang baru. Bahkan kita akan 
mulai merasakan kerinduan ketika tidak berjumpa 
dengan mereka dalam beberapa hari saja.  
 
Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tidak 
sedikit dari kita yang belum bisa mengenal kasih-Nya 
dengan benar. Kita salah menerima informasi tentang 
kasih Allah, sehingga pemikiran kita tentang-Nya tidak 
tepat. Kita belum tahu bagaimana mengecap dan 
melihat kasih Allah dengan benar, sehingga kita belum 
bisa merasakan betapa nikmatnya kasih Allah itu, dan 
betapa indahnya kasih Allah itu. Akibatnya, kita merasa 
biasa-biasa saja, dan tidak sampai menggebu-gebu 
ketagihan kasih Allah.  
 
Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk bisa 
mengecap dan mengenal kasih Allah dengan benar, 
supaya kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. 
Supaya kita bisa sungguh-sungguh memahami betapa 
panjangnya, dan lebarnya, dan tingginya, dan 
dalamnya kasih Allah itu. Inilah yang akan membuat 
kita ketagihan dengan kasih Allah dan mengalami 
kelaparan roh yang menggebu-gebu. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
PENGHAMBAT TERBESAR kita untuk mengenal KASIH 
ALLAH adalah BELUM TAHU BAGAIMANA mengecap 
dan melihat kasih-Nya DENGAN BENAR 
 
APLIKASI 
1. Adakah hal yang menghambat Anda untuk 

mengenal kasih Allah terlebih lagi? Hambatan apa 
sajakah itu? 

2. Bagaimana cara agar Anda bisa mengetahui 
bagaimana mengecap dan melihat kasih Allah dengan 
benar? 

3. Hal-hal apa yang akan Anda lakukan untuk 
menghilangkan penghambat terbesar Anda dalam 
mengenal kasih Allah?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang 

begitu lebar, panjang, dan dalam di hidup kami. Bantu 
kami menghilangkan penghambat untuk mengenal 

kasih-Mu dalam hidup kami, agar kami bisa mengecap 
dan melihat kasih-Mu dengan benar. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 18 

 



30 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGECAP DAN MELIHAT INDAHNYA KASIH ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 4:7-13 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:10 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. 
 
“Jika seluruh pohon menjadi pena; jika samudera pun 
menjadi tinta; jika cakrawala jadi kertasnya; takkan 
cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan.” Inilah 
penggalan lirik lagu “Kasih-Mu Terbesar” milik 
Jonathan Prawira yang menggambarkan betapa 
besarnya kasih Allah sampai tidak dapat diukur dengan 
apa pun.  
 
Kalau kita mengambil waktu untuk merenungkannya, 
kita pun akan menyadari, sejak awal penciptaan alam 
semesta dengan segala isinya, Allah sudah 
menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Salah satu 
bukti kasih-Nya adalah saat Dia menciptakan manusia, 
Dia menempatkan mereka di Taman Eden. Taman 



terbaik dan terindah di bumi. Bukan hanya itu, Allah 
bahkan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia 
sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Bukti lain dari 
kasih Allah adalah saat Dia rela turun ke dunia untuk 
menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam 
dosa. Dalam hal ini, Allah kembali menunjukkan kasih-
Nya kepada manusia, sekalipun kita penuh dengan 
kekurangan dan kesalahan.   
 
Bila kita sudah banyak tahu tentang kasih Allah, lalu 
mengapa kita masih sering merasa Allah tidak 
mengasihi kita? Itu karena kita masih memiliki pola 
pikir bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih 
Allah. Padahal, bila kita benar-benar mengenal Allah, 
kita seharusnya tahu bahwa sebelum kita belajar 
mengasihi Allah, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi 
kita. Benar, tidak ada yang perlu kita lakukan untuk 
membuat Allah mengasihi kita, sebab Allah memang 
sudah mengasihi kita. Apa pun yang kita lakukan, tidak 
akan menambahi atau mengurangi kasih-Nya kepada 
kita. Mulai sekarang, belajarlah menyadari bahwa Allah 
sudah terlebih dahulu mengasihi kita, supaya kita pun 
bisa mengecap dan melihat betapa indahnya kasih 
Allah yang sudah disediakan bagi kita. Bila kita sudah 
bisa mengecap dan melihat kasih Allah dengan benar, 
kita pun akan memiliki kelaparan roh yang membuat 
kita ketagihan akan kasih-Nya. 
 



RENUNGAN 
Kalau kita INGIN MENGECAP dan MELIHAT betapa 
INDAHNYA KASIH ALLAH, kita perlu MENYADARI Allah 
sudah TERLEBIH DAHULU mengasihi kita 
 
APLIKASI 
1. Seberapa besar kerinduan Anda untuk mengecap 

dan melihat indahnya kasih Allah? 
2. Apakah Anda sudah menyadari bahwa Allah sudah 

terlebih dahulu mengasihi Anda?  
3. Apa komitmen Anda supaya dapat terus mengecap 

dan melihat indahnya kasih Allah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mengasihi kami 
terlebih dahulu. Kami juga mau mengasihi-Mu lebih 

sungguh lagi, sehingga kami boleh terus mengecap dan 
melihat indahnya kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yohanes 7-8 

 



31 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MERENUNGKAN KASIH ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 84:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 84:11 Sebab lebih baik satu hari di pelataran-
Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik 
berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam 
di kemah-kemah orang fasik. 
 
Sepanjang usia kita, apakah kita pernah mengenal 
seseorang yang amat sangat mengasihi kita? Tak peduli 
apa pun yang sudah kita lakukan, seberapa sering kita 
membuat hatinya sedih atau bahkan mengabaikannya, 
tetapi ia masih tetap mengasihi kita. Ia tak pernah 
menolak saat kita datang meminta pertolongan. Ia pun 
akan menyambut dengan tangan terbuka dan sukacita. 
Andai ada orang seperti ini, bisakah kita tahan untuk 
terus bersikap buruk kepadanya? Bisakah kita tetap 
berkeras hati dan tidak menyerah oleh kebaikan dan 
cinta kasihnya?  
 
Kasih yang begitu total dan sempurna ditunjukkan oleh 
Tuhan Yesus. Tak heran bila seseorang yang dulu hidup 



seenaknya, memuaskan diri dengan segala kesenangan 
dunia, dan tidak takut akan dosa, apalagi Tuhan, 
mendadak berubah menjadi seorang yang begitu cinta 
Tuhan. Ia menjadi sangat setia dan tergila-gila pada 
Tuhan. Itu karena ia telah melihat dan mengecap kasih 
Tuhan dalam hidupnya dan begitu terpesona, hingga 
tak ingin kehilangan kasih-Nya, walau sedetik pun. 
Tanpa pernah merasakan betapa manisnya kasih Allah, 
mustahil seseorang bisa berubah dan selalu ingin dekat 
melekat pada Tuhan. Hanya ketika kita telah melihat 
dan merasakan betapa manisnya kasih Allah, kita akan 
merasa ketagihan dan terus berusaha mencari dan 
mengejar-Nya. 
 
Saat kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang 
sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan bisa 
melihat betapa besar dan dalam kasih-Nya. Bukan 
karena kebaikan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia-
Nya saja kita boleh dipulihkan dan menerima 
keselamatan. Segala yang tidak baik akan kita 
tinggalkan karena kita lebih senang berjalan bersama 
Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia kita menemukan 
kekuatan dan kebahagiaan sejati. Kita akan makin cinta 
pada Tuhan, karena kasih-Nya makin dirasakan, makin 
manis, makin ajaib, mempesona, dan tak pernah ada 
habisnya. Kasih yang selalu baru tiap hari untuk kita. 
(PF) 
 



RENUNGAN 
RENUNGKANLAH KASIH ALLAH, maka kita akan 
semakin MENYADARI BETAPA INDAH KASIH-NYA dan 
semakin KETAGIHAN AKAN KASIH-NYA 
 
APLIKASI 
1. Bisakah Anda melihat dan merasakan kasih-Nya 

dalam setiap kejadian dalam hidup Anda? Coba 
renungkanlah. 

2. Apa dampak dari kasih Allah dalam hidup Anda? 
Perubahan apa saja yang Anda alami?  

3. Dengan cara apa Anda bisa terus melihat dan 
mengecap manisnya kasih Allah?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan 
yang Kau berikan pada kami untuk menjadi saksi bagi 

perbuatan kasih-Mu. Karena kasih-Mu, hidup kami 
dipulihkan dan kami boleh kembali pada tujuan awal 
rencana-Mu atas hidup kami. Kami selalu mempunyai 

kekuatan yang baru karena memiliki Engkau yang 
sangat mengasihi kami. Terima kasih, Yesus. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yohanes 9-10 



01 JUNI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HAMBATAN UNTUK MENGALAMI INDAHNYA KASIH 

ALLAH 
 

BACAAN HARI INI 
Galatia 3:1-14 
 

RHEMA HARI INI 
Galatia 3:11 Dan bahwa tidak ada orang yang 
dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum 
Taurat adalah jelas, karena: "Orang yang benar akan 
hidup oleh iman." 
 

Saat penyanyi rohani Sheila Walsh melahirkan 
putranya, Christian, ia sedang berada di puncak 
kariernya. Namun, dokter menyampaikan laporan yang 
tidak menyenangkan. Putranya mengidap penyakit 
kuning akibat lahir premature. Hatinya tidak dapat 
berfungsi normal. Sebelum Sheila memahami apa yang 
sesungguhnya terjadi, putranya sudah dilarikan ke 
pusat perawatan intensif untuk bayi. Lalu ia 
menemukan kamar kosong di rumah sakit itu dan 
mulai berlutut untuk berdoa. Pada saat itulah, ia 
memiliki pemahaman batiniah mengenai siapa Tuhan 
sesungguhnya. Dia bukan Tuhan yang mengirimkan 
kesulitan untuk menguji atau menghakimi kita, 
melainkan Bapa yang pengasih, yang menanggung 



kekuatiran kita, saat kita mengalami masa-masa sulit. 
Ia pun menulis dalam bukunya “Bring Back The Joy”, 
"Saya teringat bahwa Allah sudah mengalami apa yang 
tengah saya alami. Dia telah mengawasi Putra-Nya 
berlutut di Taman Getsemani, dan saat darah 
mengucur di wajah-Nya. Waktu itu saya berlutut 
dengan hati hancur dan ketakutan, ketika saya 
meninggalkan kamar itu, saya masih merasa takut, 
tetapi saya tidak merasa sendirian lagi. Saya tahu 
Tuhan akan bertindak." 
 

Pola pikir yang berbeda tentang kasih Tuhan membuat 
iman percaya Sheila naik level. Sheila pun boleh 
mengalami hubungan yang semakin dekat dengan 
Tuhan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan Christian, 
pelayanan Sheila pun menjadi semakin berkenan dan 
Tuhan tambahkan. Bukan hanya pemuji, tetapi juga 
pencipta lagu, penulis, penginjil, bahkan pengkhotbah. 
 

Bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan berpuas 
diri dalam pengenalan kita akan Tuhan. Perbarui terus 
hubungan kita dengan-Nya. Baca dan renungkan 
firman-Nya. Puji, sembah, dan hidup seturut kehendak 
Tuhan. Semua itu akan membuat kita semakin 
mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Pola pikir kita yang 
salah tentang kasih Tuhan akan diubahkan dan mujizat 
serta kemurahan-Nya akan semakin nyata dalam hidup 
kita. Ya, mengenal Tuhan dengan benar membuat kita 
mengalami hari-hari penuh berkat, hidup di bawah 



sorga terbuka, dan kita akan mengalami kebahagiaan 
dalam Kasih Allah. 
 

RENUNGAN 
POLA PIKIR YANG SALAH tentang kasih Allah 
MENGHAMBAT kita untuk bisa MENGALAMI betapa 
INDAHNYA KASIH ALLAH 
 

APLIKASI 
1. Bagaimanakah pandangan Anda terhadap kasih 

Allah selama ini?  
2. Mengapa pola pikir yang salah tentang kasih Allah 

dapat menghambat Anda mengalami kasih-Nya? 
3. Bagaimana Anda dapat mengubah pola pikir Anda 

terhadap kasih-Nya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ubahkanlah cara kami memandang 

kasih-Mu. Biarlah kami boleh melihat kasih-Mu 
sebagaimana adanya, bukan apa yang kami pikirkan 
dan rasakan secara manusia. Kami mau, kami bukan 

hanya mengalami betapa indah kasih-Mu dalam hidup 
kami, tetapi agar setiap orang di sekeliling kami 

menyaksikan betapa indah kasih-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Lukas 10 



02 JUNI 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KEAJAIBAN MEMPERCAYAI KASIH ALAH 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:31-39 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 
mengasihi kita. 
 
Sebuah perusahaan konten digital mengadakan undian 
acak untuk para pengguna setianya yang kebetulan 
berulang tahun di hari yang sama dengan ulang tahun 
perusahaan mereka. Mereka pun menghubungi Rudi 
untuk memberitahukan bahwa ia mendapatkan hadiah 
paket wisata ke Jepang. Namun, Rudi malah menuduh 
mereka sebagai penipu dan menolak untuk 
mendengarkan lebih lanjut. Tak berapa lama 
kemudian, ibu Rudi menelepon dan mengatakan 
bahwa ayahnya sudah membelikan mobil baru.  Hanya 
saja, ia harus pulang dari Jakarta ke Bandung untuk 
mengambil kuncinya. Dengan sukacita, Rudi langsung 
mencari mobil travel dan berangkat ke rumah 
orangtuanya. 



 
Tahukah Anda apa yang membedakan sikap Rudi 
terhadap kabar dari perusahaan konten tersebut dan 
dari ibunya? Tentu itu karena Rudi percaya bahwa 
orangtuanya mengasihinya. Mereka tidak mungkin 
menipunya. Tanpa kita sadari, kita sering 
memperlakukan Tuhan seperti orang yang tidak kita 
kenal. Walaupun Tuhan sudah menyediakan begitu 
banyak janji yang luar biasa, kita seolah tidak percaya 
bahwa Dia ingin memberikannya kepada kita.  
 
Ketahuilah, sebagai Bapa yang baik, Dia selalu 
mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Dia 
ingin agar kita mempunyai masa depan yang indah dan 
kekal bersama-Nya (Yer. 29:11). Putra-Nya yang 
tunggal, yang Dia relakan untuk disalib karena dosa-
dosa kita adalah bukti nyata akan kasih-Nya yang tidak 
terbatas kepada kita. Percayalah, Allah sendiri telah 
mengatakan, “Engkau berharga di mata-Ku dan mulia, 
dan Aku ini mengasihi engkau” (Yes. 43:4a). Benar, Dia 
selalu menerima kita apa adanya. Apa pun dan 
bagaimanapun keadaan kita, tidak peduli cantik atau 
jelek, pintar atau bodoh, kaya atau miskin. Semakin 
kita menyadari dan mempercayai besar kasih-Nya atas 
hidup kita, kita pun akan semakin ketagihan akan 
kasih-Nya. Hal itu pun akan menciptakan kelaparan roh 
yang akan semakin menarik perkara-perkara yang ajaib 
dan luar biasa terjadi dalam hidup kita.  



 
RENUNGAN 
SEMUA HAL LUAR BIASA yang bisa terjadi dalam hidup 
kita DIMULAI dengan TERLEBIH DAHULU 
MEMPERCAYAI bahwa ALLAH SUDAH MENGASIHI 
KITA 
 
APLIKASI 
1. Seberapa dalam Anda percaya bahwa Allah sudah 

mengasihi Anda? 
2. Bagaimana caranya Anda dapat mengalami semua 

hal yang luar biasa dalam hidup Anda? 
3. Apa saja dampak positif yang Anda terima ketika 

mempercayai bahwa Allah sudah mengasihi Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu. Ampuni 
kami jika kami sering kali meragukan kasih-Mu. Mulai 
saat ini, kami mau terus belajar untuk percaya bahwa 

Engkau sudah mengasihi kami. Kami percaya kasih-Mu 
selalu ada atas kami, dan Engkau di pihak kami, 

sehingga perkara-perkara yang luar biasa akan kami 
terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Lukas 12-13 

 



03 JUNI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ANAK FAVORITNYA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 11:39-45 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 11:41b-42a "Bapa, Aku mengucap syukur 
kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku. 
Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, 
 
Di mana pun, yang namanya favorit pasti selalu 
melekat di hati. Hampir semua orang memiliki sesuatu 
yang dijadikan favorit. Ada yang memiliki klub sepak 
bola favorit, pemain bola favorit, jenis anjing favorit, 
bintang film favorit, pemusik favorit, penyanyi favorit, 
mobil favorit, dan masih banyak lagi. Saat ini, banyak 
sekali klub otomotif yang berkembang di Indonesia. 
Biasanya, jika seseorang ingin memiliki mobil favorit, ia 
akan loyal pada mobil tersebut. Ia akan menambahkan 
aksesori, tambah audio, ganti velg model terbaru, ganti 
ban, tambah stiker, dan lain-lain. Semua diatur sesuai 
standar kenyamanan pemiliknya. Namun, selengkap-
lengkapnya dan secanggih apa pun, semua standar itu 
ditetapkan manusia dan serba terbatas. 
 



Bagaimana jika kita menjadi anak favoritnya Tuhan? 
Dia, yang memiliki segala sesuatu dengan tidak 
terbatas. Sebagai Allah yang penuh kasih, Dia pun akan 
mengasihi kita tanpa batasan. Dia bukan hanya akan 
merawat hidup kita dengan baik, tetapi Dia juga akan 
memperlengkapi kita dengan berbagai kemurahan-
Nya. Hidup kita tidak akan lagi menjadi hidup yang 
biasa-biasa saja, tetapi dipenuhi perkara-perkara besar 
yang kita kerjakan bersama-Nya. Hubungan kita 
dengan Tuhan pun tidak lagi hubungan yang biasa-
biasa saja, tetapi hubungan yang semakin intim dan 
dalam setiap waktunya. 
 
Itu sebabnya, Tuhan ingin kita memiliki kesadaran 
kalau kita semua adalah anak favorit-Nya. Tanpa 
kesadaran itu, kita akan enggan mendekat pada-Nya 
atau membuka hati kita untuk menerima curahan 
kasih-Nya dalam hidup kita. Jika kita mau membuka diri 
dan menyadari kenyataan bahwa Tuhan telah 
menjadikan kita anak favorit-Nya, setidak layak apa 
pun kita merasa, kita pun akan sungguh-sungguh 
mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Kita 
bahkan akan ketagihan kasih-Nya lebih dan lebih lagi. 
Semakin hari, kelaparan roh dalam diri kita akan 
semakin besar dan kita pun akan mengejar Tuhan lebih 
dalam lagi. 
 
 



RENUNGAN 
Pewahyuan bahwa kita adalah ANAK FAVORITNYA 
TUHAN memampukan kita HIDUP OLEH IMAN dan 
MEMPERDALAM HUBUNGAN kita dengan-Nya 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menghalangi Anda untuk menyadari 

bahwa Anda adalah anak favorit-Nya 
2. Mengapa kita perlu menerima pewahyuan bahwa 

kita adalah anak favorit-Nya Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat membuka diri Anda untuk 

menerima kenyataan bahwa Anda pun adalah anak 
favorit Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa kami 

adalah anak-anak favorit-Mu. Biarlah setiap langkah 
kaki kami senantiasa disempurnakan oleh kasih 

karunia dan kemurahan-Mu. Pakai kami lebih lagi, 
supaya banyak jiwa datang pada Tuhan melalui 

kesaksian hidup kami sebagai anak favorit-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Lukas 14-15 


