


08 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TERBAKAR API KASIH MULA-MULA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 24:3-14 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 24:12-13 Dan karena makin bertambahnya 
kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan 
menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai 
pada kesudahannya akan selamat. 
 
Pak Hari sedang merasa sangat berbeban berat. 
Bagaimana tidak, hubungannya dengan istri yang 
dulunya sangat harmonis, kini menjadi dingin. 
Semenjak Bu Hari aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, 
ia lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Ia 
memilih bepergian ke sana kemari bersama teman-
teman sekelompoknya daripada menghabiskan waktu 
di rumah bersama suaminya. Pak Hari merasa situasi 
rumah bak kuburan karena terasa sangat senyap. Ia 
pun memutuskan untuk mendoakan istrinya dan rutin 
mengajak doa bersama dalam mezbah keluarga. Ia 
berharap hati istrinya dijamah Tuhan. Memang tidak 
secara instan, tetapi perlahan-lahan perubahan pun 
tampak pada Bu Hari. Rupanya, karena Pak Hari tak 



putus-putusnya berdoa untuk istrinya, hati istrinya pun 
dijamah Tuhan dengan api kasih mula-mula. Rumah 
tangga mereka dipulihkan dan kembali harmonis 
seperti sediakala. 
 
Sekarang ini, kita sering mendengar banyak 
perselingkuhan terjadi di mana-mana karena salah 
pergaulan. Banyak orang yang suka membanding-
bandingkan pasangan orang lain dengan pasangannya 
sendiri sehingga memicu ketidakpuasan dalam rumah 
tangga. Tidak hanya hubungan diantara pasangan, 
hubungan orangtua dan anak, persaudaraan, dan 
persahabatan pun mengalami distorsi/gangguan. Tidak 
sedikit yang egois dan hanya mementingkan 
kesenangannya sendiri, sehingga terlalu sibuk 
menuntut dan menuntut, tanpa ingat bagiannya untuk 
memberi. Keadaan akhir zaman seperti inilah yang 
mengakibatkan kasih menjadi dingin, yang apabila 
dibiarkan dapat merusak hubungan baik. 
 
Namun, ketahuilah bahwa kita ini adalah umat pilihan-
Nya. Tuhan menghendaki api kasih mula-mula-Nya 
senantiasa ada dan memenuhi hati kita. Mintalah 
kepada Tuhan agar api-Nya yang penuh kasih itu 
senantiasa berkobar dalam diri kita, bahkan sampai 
kita terbakar kasih-Nya. Sehingga kita pun dapat 
menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita dan 



banyak orang boleh merasakan hangatnya kasih Allah. 
Terutama di tengah dinginnya akhir zaman ini. 
 
RENUNGAN 
Sekarang ini, KASIH kebanyakan orang sudah menjadi 
DINGIN, itu sebabnya Tuhan mau MENJAMAH HATI 
kita dengan API KASIH MULA-MULA-NYA 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasa kasih dalam hati Anda 

mendingin? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin api kasih 

mula-mula itu senantiasa ada dalam hati Anda? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan agar hati Anda 

dijamah dan dipenuhi dengan api kasih mula-mula 
Allah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan kami mau menerima jamahan kasih-Mu. Kami 

rindu api kasih mula-mula itu boleh senantiasa 
menghangatkan hati dan kehidupan kami, sehingga 
kami pun boleh menyalurkannya kepada sesama di 
sekeliling kami. Agar banyak orang boleh mengenal 
dan mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 20-22; Markus 7:1-13 



09 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KISAH HIDUP YANG BARU BERSAMA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 30:12-24 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 30:18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan 
saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; 
sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab 
TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua 
orang yang menanti-nantikan Dia! 
 
Setiap orang pasti terkagum-kagum bila mendengar 
kisah Musa. Tentang bagaimana ia menantang Firaun 
demi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. 
Tentang bagaimana ia mendemonstrasikan kuasa Allah 
di hadapan seluruh bangsa Mesir. Namun, terlepas dari 
kesuksesannya, tahukah Anda bahwa Musa adalah 
anak terbuang? Saat ia berusia tiga bulan, Yokhebed, 
ibunya terpaksa membuangnya ke sungai Nil. 
Kemudian puteri Firaun memungutnya sebagai anak 
angkat. Ketika mengetahui kebenarannya, pasti ia 
terluka, kecewa, dan pahit hati. Kasih Musa yang sudah 
menjadi dingin membuatnya dengan mudah 
membunuh orang tanpa berpikir panjang kemudian 



melarikan diri. Apakah kisah Musa berakhir sampai di 
situ? Tidak. Justru dalam pelariannya, ia bertemu 
dengan Tuhan. Bahkan Ia menanti-nantikan Musa. 
Sampai-sampai saat Musa naik ke gunung Horeb, 
Tuhan langsung menyapanya dalam kobaran api-Nya. 
Sejak itulah, hidup Musa diubahkan. Api kasihnya mulai 
menyala kembali. Kobaran api kasih itu membuatnya 
berani kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa 
Israel. 
 
Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang 
yang terbuang dalam hidupnya atau malah kita adalah 
salah satunya. Mungkin kita adalah anak yang 
dititipkan di panti asuhan atau rumah kerabat karena 
orangtua tidak sanggup membiayai hidup kita. 
Mungkin kita adalah orang yang disisihkan dari 
keluarga atau komunitas karena keadaan kita. Saat itu 
mungkin kita merasa sebagai orang yang tidak 
berharga, tidak diinginkan, tidak dianggap, tidak 
diperhitungkan. Hidup kita seperti sudah tamat. 
 
Sama seperti Musa yang pernah terbuang, tetapi 
hidupnya berubah saat ia mau berjalan bersama 
Tuhan. Saat ini, Tuhan yang sama yang mengubahkan 
Musa sedang menantikan kita memutuskan untuk 
berjalan bersama-Nya. Tuhan sedang menanti-nantikan 
saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 
Percayalah, saat kita mau membuka hati dan mau 



berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memulai 
kisah yang baru dalam hidup kita. Kisah yang penuh 
harapan. Kisah yang dipenuhi dengan kobaran api kasih 
Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Mungkin sekarang kita MERASA TERBUANG, tetapi 
ingatlah bahwa BERSAMA TUHAN, kisah hidup kita 
BELUM BERAKHIR 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah merasa terbuang? Apa yang 

menyebabkan Anda merasa terbuang? 
2. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memulihkan 

kasih yang sudah menjadi dingin karena Anda merasa 
terbuang? 

3. Apa komitmen Anda agar Tuhan kembali 
mengobarkan api kasih dalam hidup Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah menanti-nantikan 
kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Ampuni kami bila 

selama ini kami tidak menyadari betapa Engkau sangat 
mengasihi kami. Kiranya Engkau berkenan memulai 
kisah baru yang penuh kobaran api kasih-Mu dalam 
hidup hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 23-25: Markus 7:14-37 



10 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KASIH ALLAH SELALU MEMBELA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 7:17-28 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 7:25 Pada sangkanya saudara-
saudaranya akan mengerti, bahwa Allah memakai dia 
untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak 
mengerti. 
 
“Lagi-lagi Nisa cari muka,” kata seseorang dari dalam 
ruang divisi marketing. Nisa yang baru saja kembali dari 
tempat klien terpaku di luar ruangan. Teman-teman 
satu timnya sedang membicarakan tindakannya 
mengambil alih pekerjaan salah satu teman mereka 
yang sedang cuti sakit. Sebenarnya bukan sekali dua 
kali Nisa membantu teman sedivisi atau bahkan dari 
bagian lain. Ia pun selalu tulus melakukannya. Namun, 
kini ia mengetahui pandangan orang-orang terhadap 
kebaikan hatinya itu. Rupanya mereka mengira ia 
hanya ingin mencari pujian saja. Semua 
pengorbanannya dianggap orang hanya untuk mencari 
keuntungan pribadi dan pencitraan semata. 
 



Dalam Alkitab, kita pun dapat menemukan kisah yang 
menunjukkan bahwa niat baik kita tidak selalu 
dianggap baik oleh orang lain. Suatu kali, setelah Musa 
dewasa, ia keluar untuk melihat saudara-saudara 
sebangsanya. Saat melihat salah seorang dari mereka 
dianiaya orang Mesir, ia pun membunuh orang Mesir 
itu. Siapa mengira, mereka tidak mengerti bahwa Musa 
berpihak pada mereka. Mereka malah menolak dan 
menudingnya. 
 
Tudingan-tudingan negatif yang diarahkan kepada kita 
kerap membuat kita kecewa. Pun demikian, janganlah 
berlarut-larut dalam kekecewaan dan tidak mau 
berbuat baik lagi. Segeralah bangkit dan teruslah 
melakukan hal yang baik. Menolong orang dengan 
sepenuh hati, memberi bantuan bagi orang yang 
memerlukan, dan menjadi jawaban bagi sekeliling kita 
adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Milikilah 
motivasi yang benar dalam berbuat baik. Biarlah semua 
yang kita lakukan adalah karena kita mengasihi Allah 
dan mengasihi sesama kita. Jangan menyerah 
meskipun orang lain menyalahartikan tindakan dan 
perbuatan baik kita. Ingatlah, pembelaan datangnya 
dari Tuhan. Kasih-Nya selalu membela kita. Saat kita 
memiliki api kasih mula-mula dan hidup seturut firman 
Tuhan, Dia pun akan selalu berpihak kepada kita. (LEW) 
 
  



RENUNGAN 
Sering kali, NIAT BAIK kita untuk menolong dan 
menjadi berkat DISALAH MENGERTI orang lain, tetapi 
KASIH ALLAH akan SELALU MEMBELA hidup kita  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sering mendapat tanggapan negatif 

atas perbuatan baik yang Anda lakukan untuk orang 
lain? Bagaimana perasaan Anda ketika orang salah 
mengerti niat baik Anda menolong orang? 

2. Apakah Anda tetap akan menolong dan menjadi 
berkat bagi orang lain walaupun mereka salah 
pengertian? Mengapa? 

3. Bagaimana Anda dapat menetapkan hati untuk 
terus melanjutkan niat baik Anda, bahkan kepada 
orang-orang yang menyalahartikan kebaikan Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberi 
kesempatan bagi kami untuk menolong dan menjadi 

berkat bagi orang lain. Apa pun tanggapan dan 
pandangan orang lain terhadap perbuatan baik kami, 
kami akan tetap melakukannya untuk menyenangkan-
Mu. Kami percaya Engkau akan selalu membela kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 26-28; Markus 8 



11 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HARAPAN BARU DALAM KASIH TUHAN  

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 42:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 42:3 Buluh yang terkulai tidak akan 
dipatahkannya; sumbu yang redup tidak akan 
dipadamkannya. (Ia akan menguatkan orang yang 
patah semangat dan hampir putus asa. Ia tidak 
menindas yang lemah, atau menumpas harapan yang 
terkecil sekali pun.) Ia akan menyatakan hukum 
dengan adil dan benar. (FAYH) 
 
Hidup, tetapi seperti tidak lagi hidup. Menjalani hari, 
tetapi hari demi hari lewat begitu saja. Tidak ada lagi 
yang terasa berarti. Tidak ada lagi percikan semangat. 
Kirana tidak ingat lagi sejak kapan ia menjalani hidup 
semacam itu. Dulu, hidupnya begitu penuh dengan 
kobaran visi dan impian. Ada begitu banyak hal yang 
ingin ia lakukan. Ada begitu banyak kemungkinan yang 
terbuka di hadapannya. Terlebih dari segalanya, ia 
ingin mempersembahkan semua pecapaiannya untuk 
memuliakan nama Tuhan. Namun, seiring waktu, satu 
per satu pintu tertutup rapat. Berbagai kegagalan, 



kenyataan pahit, dan badai permasalahan menggerus 
harapannya. Bagai nyala api yang hampir putus 
sumbunya, sesuatu dalam dirinya pun perlahan-lahan 
memadam.   
 
“Ah, mungkin aku memang tidak layak; mungkin aku 
memang tidak terkualifikasi; mungkin, sudah saatnya 
aku terbangun dari mimpi panjang ini dan memandang 
realitas.” Seberapa banyak dari kita yang merasa 
seperti Kirana? Kita memulai sesuatu dengan semangat 
berkobar-kobar, kita bahkan melakukan segalanya bagi 
Tuhan. Namun, sekarang hidup kita semakin datar, 
bahkan terpuruk. Bukan hanya kehilangan daya juang, 
kepercayaan diri kita pun hancur berantakan. Tidak ada 
pula yang bisa mengerti dan mendukung kita. Rasanya, 
menyerah adalah jalan keluar yang paling masuk akal. 
 
Namun, bukankah hidup kita belumlah berakhir? 
Bukankah setiap detiknya adalah kesempatan yang 
Tuhan berikan? Mungkin, yang seharusnya kita lakukan 
bukanlah menyerah, tetapi menanggalkan semua 
beban hati kita dan datang ke hadapan Allah. Lihatlah, 
bagaimana Tuhan akan menyalakan kembali api di 
dalam hati kita. Dia akan memperbarui api kasih mula-
mula kita kepada-Nya. Api yang telah kita lupakan. Api 
yang sanggup membangkitkan iman kita kembali. Ya, 
tak ada yang tak sanggup Dia lakukan bagi kita. Dari 
dalam debu, Tuhan akan membangkitkan kehidupan 



yang jauh lebih indah daripada yang sebelumnya. 
Begitu ajaib dan tak terbayangkan. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
SETERPURUK apa pun kita merasa, Tuhan sanggup 
MENEGAKKAN hidup kita kembali 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang kini membuat Anda merasa putus 

asa, bahkan terpuruk?  
2. Menurut Anda, apakah Tuhan atau permasalahan 

Anda yang lebih besar? Adakah yang tidak sanggup 
Dia lakukan?  

3. Bagaimana Anda dapat membangun kembali 
harapan Anda di dalam Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah 

menyerah terhadap kami. Ketika kami berkata kami 
tidak sanggup, Engkau berkata kami sanggup. Ketika 

kami hanya dapat memandangi awan gelap yang 
meliputi hidup kami, Engkau berkata di balik awan 
gelap itu Engkau tetap membuat matahari bersinar 

terang bagi kami. Nyalakanlah kembali api-Mu dalam 
diri kami, ya Tuhan. Kami ingin bangkit dan bersinar 

bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 29-31; Markus 9:1-29 



12 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
API KASIH ALLAH YANG MENGUBAHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 3:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 3:2 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri 
kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak 
duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu 
menyala, tetapi tidak dimakan api. 
 
Bagaikan sumbu yang terkulai, tidak ada lagi api, iman, 
ataupun pengharapan akan hari esok. Padahal, belasan 
tahun yang lalu, Emi begitu percaya Tuhan untuk 
memulihkan rumah tangganya. Bertahun-tahun ia 
mendoakan suaminya yang gemar berselingkuh dan 
berkata kasar, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. 
Mujizat yang dinantikannya tak kunjung terjadi. Dari 
hari ke hari, janji Tuhan seakan memudar. Rasanya 
seperti bermimpi di siang hari. Semua terasa jauh, sia-
sia, dan datar-datar saja. Yang ada hanya kekecewaan 
demi kekecewaan yang harus ia terima, sehingga tanpa 
ia sadari, api kasih mula-mula dalam hatinya mulai 
padam dan dingin. 
 



Hal yang sama pun sempat terjadi dalam hidup Musa. 
Dari seorang pangeran di negeri Mesir, ia berubah 
menjadi pelarian dan penggembala kambing domba 
milik Yitro, mertuanya di Midian. Empat puluh tahun 
pun berlalu. Penantian yang sangat panjang 
menawarkan hati Musa. Sampai suatu hari, 
perjalanannya ke gunung Horeb mengubahkan 
segalanya. Ia berjumpa dengan Allah dalam semak duri 
yang menyala-nyala. Perjumpaan supranatural itu 
mengobarkan kembali apa yang hampir mati dalam 
dirinya. Hatinya kembali bergairah terhadap setiap 
rencana Tuhan atas hidupnya. Dengan visi yang baru, 
Musa pun bangkit kembali dan hidup dalam panggilan 
ilahi. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari 
perbudakan Mesir. 
 
Hari-hari ini mungkin kita merasakan kekeringan, 
kejenuhan, dan kekosongan yang luar biasa dalam 
hidup kita. Di titik terendah hidup kita inilah, kita 
membutuhkan api kasih Allah yang sanggup 
mengubahkan hidup kita. Jangan menyerah dan 
berputus-asa. Terkadang Tuhan izinkan badai menerpa 
hidup kita bukan untuk menghancurkan kita. Justru 
sebaliknya, supaya timbul kehausan dan kelaparan 
yang akan menarik hadirat-Nya untuk datang dan 
melawat serta bekerja dengan luar biasa dalam hidup 
kita. Untuk membangkitkan kembali api kasih mula-



mula dalam diri kita, sehingga kita kembali menyala-
nyala dalam visi dan panggilan Tuhan yang ajaib. 
 
RENUNGAN 
Di TITIK TERENDAH hidup kita, kita membutuhkan API 
KASIH ALLAH yang sanggup MENGUBAHKAN HIDUP 
kita selama-lamanya 
 
APLIKASI 
1. Apa tanda atau ciri orang yang dipenuhi dengan 

kasih mula-mula? 
2. Sudahkah hidup Anda dipenuhi dengan kasih 

mula-mula? Coba ceritakan perubahan apa saja yang 
terjadi ketika kasih mula-mula memenuhi hidup 
Anda!?  

3. Apa yang Anda butuhkan saat berada di titik 
terendah dalam hidup Anda? Bagaimana Anda bisa 
mendapatkannya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapaku yang penuh kasih, dalam masa penantian 
seperti apa pun, kami mau percaya satu hal, bahwa 

Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih 
atas api kasih mula-mula yang Kau curahkan dalam 

hidup kami, sehingga kami boleh terus bergairah dan 
menyala-nyala dalam visi dan panggilan yang Engkau 
tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 32-34; Markus 9:30-50 

 



13 OKTOBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KASIH YANG MEMULIHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 49:13-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 49:16 Lihat, Aku telah melukiskan engkau di 
telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang 
mata-Ku. 
 
"Tuhan, bila Engkau mengasihi aku, mengapa Kau 
biarkan aku menderita dan mengalami hal seperti ini?" 
Pertanyaan seperti ini sering muncul saat kita 
mengalami penderitaan atau dalam situasi tidak 
menyenangkan. Kita beranggapan bahwa bila Tuhan 
mengasihi kita, kita tidak akan menemui berbagai-
bagai kesulitan dan pergumulan, sehingga kita pun 
kerap meragukan kasih dan kesetiaan-Nya. Bila kita 
tidak hati-hati, hal ini bisa menyebabkan kekecewaan 
dan hilangnya kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. 
 
Dalam ayat rhema kita hari ini, Tuhan menyatakan 
bahwa Dia tidak mungkin melupakan kita. Terlukis 
pada telapak tangan Tuhan berarti Dia senantiasa 



menggenggam hidup kita dan tidak akan pernah 
melepaskan kita. Dalam bahasa Ibrani, kata 
“melukiskan” sebenarnya bisa diartikan sebagai 
“mengukirkan”. Untuk mengukir dibutuhkan alat yang 
keras dan ini merupakan suatu proses yang 
menyakitkan. Pada zaman dahulu, ada sebuah tradisi 
mengukir nama orang terkasih pada telapak tangan 
sebagai bukti cinta yang besar. Lubang paku di telapak 
tangan Yesus, itulah ukiran bukti cinta-Nya pada kita. 
Bukan hanya nama, tetapi keseluruhan diri kita selalu 
terbayang di mata-Nya. Dia mengenal kita utuh sebagai 
suatu pribadi dengan segala kekuatan, kelemahan, 
kelebihan, dan kekurangan kita. 
 
Mungkin saat ini kita merasa telah menanti terlalu 
lama dalam pergumulan yang berat dan melelahkan. 
Namun, tetaplah percaya bahwa Dia tidak melupakan 
kita. Apa pun yang tengah kita lalui, jangan sampai 
kekecewaan mengaburkan kasih kita yang mula-mula 
kepada Tuhan. Ketahuilah, Tuhan mengizinkan semua 
pergumulan kita karena Dia begitu mengasihi kita. Dia 
mau kita berbalik dari kesalahan-kesalahan kita yang 
menggiring kita pada kebinasaan. Dia mau membentuk 
kita dalam telapak tangan-Nya. Pada waktu-Nya, Dia 
akan mengangkat dan membela kita. Api kasih Tuhan 
yang abadi membakar habis semua dosa dan kesalahan 
kita yang mau bertobat, sehingga hati, kehidupan, dan 



gambar diri kita bisa dipulihkan kembali lewat 
pengampunan-Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
KASIH TUHAN yang MENGAMPUNI dan TIDAK 
MELUPAKAN kita, MEMULIHKAN hati, hidup, serta 
gambar diri kita 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimanakah gambaran diri Anda 

saat ini? 
2. Pernahkan Anda kehilangan kasih mula-mula Anda 

kepada Tuhan? Apa yang menyebabkannya? 
3. Bagaimana Anda dapat menyalakan kembali api 

kasih Allah dalam diri Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampunilah kami bila kami pernah 

meragukan cinta kasih-Mu terhadap kami, mengira 
Engkau telah melupakan dan meninggalkan kami 

seorang diri. Sungguh, kami menyesal sebab kami tahu 
sekarang bahwa kasih-Mu adalah api yang tak akan 

pernah padam dan menyertai kami senantiasa. 
Nyalakanlah Tuhan api kasih dalam hati kami. Agar 

kami selalu mengalami kasih yang mula-mula terhadap 
Engkau, sepanjang hidup kami sampai nanti kami 

kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 35-36; Markus 10:1-31 



14 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
NYALA API KASIH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:8-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18-19 Aku berdoa, supaya kamu bersama-
sama dengan segala orang kudus dapat memahami, 
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan 
dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, 
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku 
berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh 
kepenuhan Allah. 
 
Gladys Aylward menganggap dirinya seorang wanita 
sederhana yang sekedar melakukan apa yang Tuhan 
mau untuk ia lakukan. Namun, kehidupannya begitu 
luar biasa, sehingga terwujudlah buku berjudul “The 
Small Woman” dan film “The Inn of Sixth Happines” 
untuk menggambarkan hal-hal besar yang Tuhan capai 
melaluinya. Gladys, seorang warga negara Inggris, 
meninggalkan rumahnya tahun 1932 dan berlayar ke 
China. Di sana ia membeli dan mengadopsi para yatim 
piatu. Anak-anak yang ditelantarkan akibat pergolakan 
politik, ditinggalkan kelaparan, dan keluyuran sendirian 



sampai ditempatkan di gudang-gudang pemerintah. 
Gladys memberi anak-anak itu sebuah rumah. Ketika 
Jepang menginvasi China, ia terpaksa melarikan diri 
dari Daratan China bersama seratus anak. Ia sampai di 
pulau Formosa bersama anak-anak yang menjadi 
tanggung jawabnya itu. Ia pun terus mengabdikan 
hidupnya untuk membesarkan anak-anak yang tidak 
mengenal ayah ibu kandungnya itu. 
 
Gladys menjelaskan karyanya yang menakjubkan bagi 
Tuhan seperti ini, "Saya sudah merasakan kasih Tuhan 
yang luar biasa, kasih-Nya tidak bersyarat. Saya belajar 
dari Tuhan, saya tidak memilih ini, saya dipimpin 
kepada pelayanan ini oleh Tuhan. Saya tidak benar-
benar lebih tertarik kepada anak-anak daripada kepada 
orang lain, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya 
membuat saya mengerti bahwa inilah yang Dia 
inginkan untuk saya lakukan, jadi saya melakukannya." 
 
Kasih Tuhan ibarat api yang menyala tanpa kayu bakar. 
Tidak butuh alasan. Tidak perlu syarat. Tuhan 
mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena 
kita hebat, ataupun rupawan. Dia mengasihi kita apa 
adanya. Kasih-Nya sudah kita nikmati, kita pun harus 
belajar mengasihi sesama seperti Tuhan sudah lakukan. 
Bukan karena orang lain baik pada kita, bukan karena 
mereka elok, ataupun kaya, tetapi murni karena kita 



adalah anak-Nya. Bagaimanapun, kita adalah generasi 
pembawa api kasih Allah. Amin. 
 
RENUNGAN 
NYALA API KASIH TUHAN yang mengasihi kita tanpa 
syarat TIDAK AKAN PERNAH TERPADAMKAN; Inilah 
KASIH AGAPE Allah kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan nyala api kasih 

Tuhan?  
2. Menurut Anda, mengapa nyala api kasih Tuhan tak 

pernah terpadamkan? 
3. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi nyala api 

kasih Tuhan dalam hidup Anda? 
 

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

kepada kami tidak pernah terpadamkan. Nyalakanlah 
api kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat 

mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi 
mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 1-3; Markus 10:32-52 


