


03 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BELAJAR MENDEKAT KEPADA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 4:4-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 4:8 Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan 
mendekat kepadamu. 
 
Danu baru saja mengenal Dita, tetapi ia sudah sangat 
jatuh hati padanya. Setelah berdoa dan bertanya 
kepada KKS-nya, akhirnya ia memutuskan untuk 
mendekati Dita agar dapat mengenalnya lebih lagi. 
Danu lebih sering menelepon Dita, mengajaknya ke 
kelompok sel, ke gereja, dan beraktivitas bersama. 
Segala macam cara ia lakukan untuk dapat memahami 
dan mengenal Dita lebih dalam lagi. Beberapa tahun 
telah berlalu, kini Dita sudah resmi menjadi istri Danu. 
Danu sudah dapat memahami Dita dengan jauh lebih 
baik. Apa pun yang ia suka dan tidak sukai Danu 
mengatahui semuanya. 
 
Sama seperti kita dan Kristus, hubungan yang 
seharusnya kita miliki dengan-Nya dapat diibaratkan 
dengan hubungan sepasang kekasih. Bukan hanya 



sebatas formalitas, dan bukan juga hanya mengenal 
dari jauh saja. Sepasang kekasih akan memiliki 
kerinduan untuk saling mengenal lebih dekat. Ya, 
supaya kita bisa mengenal dan mengalami pribadi 
Tuhan lebih lagi, yang pertama harus kita lakukan 
adalah memiliki kasih mula-mula. Seseorang yang 
sedang dimabuk cinta akan mempunyai keinginan yang 
menyala-nyala untuk terus mendekat kepada orang 
yang dicintainya. 
 
Demikian pula dengan kita. Ketika kita mempunyai 
kobaran cinta kepada Bapa dalam hati kita, kita pun 
akan mempunyai kerinduan yang mendalam untuk 
dapat terus mendekat kepada-Nya dan belajar 
mengenal-Nya lebih dalam lagi. Layaknya sepasang 
mempelai yang tidak lagi memiliki batasan di antara 
keduanya, begitu pulalah kita dengan Sang Mempelai 
Pria ketika kita sudah mengalami pribadi-Nya dengan 
intim. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk lebih 
mendekat lagi kepada-Nya sehingga kita pun bisa 
mengalami kasih-Nya lebih dalam lagi. 
 
RENUNGAN 
Sementara kita BELAJAR LEBIH MENDEKAT lagi kepada 
Tuhan, kita akan MENGALAMI PRIBADI TUHAN YESUS 
dengan lebih dalam lagi. 
 
  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kerinduan untuk 

sungguh-sungguh mengenal Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan ingin kita mengalami-Nya lebih 

dalam lagi? 
3. Apakah komitmen Anda untuk dapat mendekat 

dan mengalami-Nya lebih dalam lagi? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami ingin untuk bisa mengenal-Mu lebih 

intim lagi. Kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi 
sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang besar 
sebagai Sang Mempelai Pria kami. Terima kasih, ya 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 23-24; Lukas 19:1-27 

 
 



04 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENYEMBAH TUHAN DARI KEINTIMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:1-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:22-23 Kamu menyembah apa yang tidak 
kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, 
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi 
saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa 
dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
penyembah-penyembah demikian. 
 
Teknologi yang semakin berkembang menciptakan 
kemudahan komunikasi. Kini jarak tidak lagi menjadi 
kendala besar dalam suatu hubungan. Kita dapat 
bertukar kabar dengan orang-orang terkasih dengan 
mudah. Kita pun rela mengalokasikan sejumlah besar 
dana untuk memiliki alat komunikasi yang lebih 
canggih dan mempunyai lebih banyak fitur pendukung. 
Di lain sisi, apa saja usaha atau investasi yang sudah 
kita lakukan untuk tetap dapat berhubungan intim 
dengan Tuhan? Siapakah Dia dalam hidup kita? Allah 
yang hanya kita kenal kisah-Nya dalam alkitab dan 



berada jauh di sorga, atau seorang sahabat karib yang 
selalu dekat di hati kita?  
 
Satu kebenaran yang perlu kita ketahui, Tuhan 
menginginkan hubungan yang dekat dengan kita, anak-
anak-Nya. Hubungan yang begitu mesra, serta tidak 
ada sesuatu atau seorang pun yang berdiri di antara 
Tuhan dan kita. Seperti seorang kekasih, Tuhan Yesus 
mengasihi kita dengan begitu mendalam. Dia ingin kita 
dapat merasakan dan mengalami pribadi-Nya lebih 
dalam lagi.  
 
Tidak seperti bangsa Israel yang meskipun mereka 
disebut umat kepunyaan Tuhan, yang hidup dalam 
pemeliharaan dan pertolongan-Nya secara luar biasa, 
tetapi mereka tidak betul-betul mengenal siapa Allah 
mereka. Secara jasmani mereka dekat dengan berkat 
Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari-Nya. Mereka hanya 
menyembah Tuhan dari kejauhan, terpisah oleh tabir 
dan ruangan maha kudus. Hanya orang-orang terpilih 
yang bisa mendekat pada Tuhan. Itu sebabnya, ibadah 
di tabernakel Musa atau bait Allah saat itu terasa 
formal, kaku dan kering. Bukan ini yang diinginkan oleh 
Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang disampaikan-Nya 
kepada perempuan Samaria di pinggir sumur, Dia mau 
hadirat-Nya tidak lagi terhalangi oleh tempat dan 
waktu. Dia mau menjumpai kita secara pribadi, di 
mana pun dan kapan pun. Mari buka hati kita lebar-



lebar agar kita bisa mengalami dimensi kasih Allah yang 
belum pernah kita alami sebelumnya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Ada PERBEDAAN BESAR antara menyembah Tuhan 
DARI JAUH dan MENGALAMI KEINTIMAN dengan 
Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, seperti apakah yang dimaksud 

berhungan intim dengan Tuhan? Sudah cukup 
intimkah Anda dengan Tuhan? 

2. Apa perbedaan yang Anda rasakan ketika Anda 
intim dengan Tuhan?  

3. Bagaimana supaya Anda bisa terus menjalin 
hubungan yang intim dengan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu 
mendalam pada kami, Engkau rela mengorbankan diri-
Mu supaya kami dapat kembali mendekat kepada-Mu. 
Tuhan kami rindu ingin mengalami Engkau lebih dalam 
lagi, kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Bawa kami 
lebih intim lagi dengan-Mu hari demi hari, agar kasih-

Mu melimpah dalam hidup kami, meluap keluar 
sampai orang lain bisa melihat kasih-Mu melalui hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Raja-Raja 1-2; Lukas 19:28-48 



05 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BABAK BARU KEINTIMAN DENGAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 63:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 63:2-3 Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku 
mencari Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku 
rindu kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan 
tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang 
kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-
Mu dan kemuliaan-Mu. 
 
Bagai tanah kering merindukan hujan, sebesar itulah 
kerinduan Bella untuk mengalami Tuhan lebih dalam. 
Sejak Pondok Daud mulai diadakan setiap Selasa 
malam di GBI Keluarga Allah Jakarta, ia begitu ingin 
menghadirinya. Namun apa daya, ia bekerja dan 
tinggal di Cikarang. Butuh waktu setidaknya tiga 
sampai empat jam perjalanan. Dapat dipastikan acara 
Pondok Daud sudah bubar saat ia tiba. Meski demikian, 
kerinduannya tak pernah surut. Malah, ketika Pastor 
Jonatan Setiawan mengumumkan bahwa mulai 
Oktober 2018 Pondok Daud akan diadakan setiap hari, 
kerinduannya semakin berkobar-kobar. Ia pun 



berbicara dalam hati kepada Tuhan bahwa ia sangat 
rindu untuk bisa datang. 
 
Keesokan harinya, kerinduan Bella langsung dijawab 
Tuhan. Tiba-tiba ia dihubungi seorang kenalan dan 
ditawari pekerjaan di Jakarta. Padahal ia tidak pernah 
mengirimkan satu pun surat lamaran. Singkat cerita, 
akhirnya Bella bisa datang ke Pondok Daud kapan pun 
ia mau. Bahkan, Tuhan memberkatinya dengan gaji 
yang melebihi harapannya dan kenaikan jabatan yang 
tidak pernah timbul di hatinya. Semua itu Tuhan yang 
sediakan (1 Kor. 2:9). 
 
Ya, saat kita datang ke Pondok Daud, datanglah dengan 
membawa hati kita. Terlebih dari kehadiran kita secara 
fisik, Tuhan menantikan hati yang dipenuhi dengan 
kerinduan akan Dia. Hati yang mau mendekat kepada-
Nya lebih lagi. Hati yang ingin mengasihi-Nya lebih lagi. 
Hati yang terbuka untuk mengalami-Nya lebih lagi. 
Sebab ketika hati kita diluapi kasih mula-mula kepada 
Tuhan, Tuhan akan membawa kita masuk dalam 
dimensi kasih-Nya lebih dalam lagi. Kita pun akan 
mengalami penggenapan janji-janji-Nya dan menikmati 
berkat-berkat yang sudah lama ingin Tuhan limpahkan 
dalam hidup kita. Saat itu, kita akan mengalami sendiri 
betapa baik, betapa besar, dan dalamnya kasih Allah 
kepada kita. Persekutuan yang indah dengan Tuhan 



bukan lagi hanya sekedar bayangan, tetapi pengalaman 
yang nyata setiap harinya. 
 
RENUNGAN 
Datang ke Pondok Daud dengan HATI YANG BENAR 
dan KERINDUAN YANG BESAR, maka kita akan 
mengalami BABAK BARU KEINTIMAN dengan Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang ada dalam hati Anda ketika Anda 

datang ke Pondok Daud?  
2. Mengapa Anda perlu datang ke Pondok Daud 

dengan hati yang benar dan kerinduan yang besar? 
3. Bagaimana Anda dapat membereskan motivasi 

hati Anda dan memiliki kerinduan yang besar saat 
datang ke Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami rindu untuk mengalami-Mu dan 

mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Buat kami 
menyadari, betapa kami memerlukan Engkau, melebihi 

segalanya yang kami inginkan di dunia ini. Berikan 
kami hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu dan 

penuh dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 3-5; Lukas 20:1-26 



06 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
DILAYAKKAN UNTUK MENERIMA KASIH ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 5:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 5:8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya 
kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 
ketika kita masih berdosa. 
 
Han Soo begitu bangga dengan kakaknya. Kakaknya 
gadis tercantik dan termurni hatinya di kota kecil 
tempat mereka tinggal. Namun, bertahun-tahun 
kemudian, saat mereka sudah tinggal di Seoul, sang 
kakak mengungkapkan rahasia terbesarnya. Ternyata, 
beberapa tahun yang lalu kakaknya hamil di luar nikah. 
Ia menutupi kehamilannya dan menyembunyikan 
keberadaan anak itu. Dengan sangat menyesal, sang 
kakak berkata, “Kamu pasti kecewa pada Kakak. Maaf 
karena menyembunyikan kebenarannya.” Ya, dunia 
Han Soo memang terjungkir balik. Namun, dengan 
lembut ia membalas, “Kakak masih tidak 
memahamiku? Aku tidak akan pernah kecewa padamu, 
tidak peduli apa pun yang Kakak lakukan.” Demikianlah 



sepotong adegan dari drama Korea “That Sun in the 
Sky”. 
 
Perkataan Han Soo tersebut menyiratkan bahwa 
kasihnya kepada sang kakak lebih besar dari apa pun 
juga. Meskipun ia kecewa atau marah kepada 
kakaknya, tetapi rasa sayangnya mengalahkan semua 
perasaan-perasaan lainnya. Memang ia bangga dengan 
semua kelebihan sang kakak, tetapi kenyataannya, ia 
mengasihi kakaknya apa adanya.  
 
Melebihi kasih antar saudara, melampaui kasih sayang 
orangtua kepada anaknya, dan jauh melewati cinta 
antara pasangan teromantis, Tuhan mengasihi kita 
lebih dalam lagi. Tidak ada kesalahan besar seperti apa 
pun juga yang tidak sanggup diatasi Tuhan. Bahkan Dia 
mengetahui kesalahan-kesalahan kita jauh sebelum 
kita melakukan semua itu. Namun, tak sedetik pun 
Tuhan meninggalkan kita. Dalam masa-masa terkelam 
kita, saat dosa kita terlampau hitam, Tuhan tetap 
memilih untuk mengasihi kita. Itu sebabnya, Tuhan 
menyerahkan nyawa-Nya di kayu salib untuk 
menghapus dosa-dosa kita dan memberikan 
pengampunan-Nya yang tak terbatas. Oleh sebab itu, 
dalam saat teduh pribadi kita, sewaktu ibadah, 
maupun di Pondok Daud, datanglah kepada Tuhan 
dengan penuh keyakinan. Lemparkanlah diri kita ke 
dalam kasih kemurahan-Nya. Ya, kita tak perlu menjadi 



sempurna terlebih dahulu untuk mengalami kasih-Nya 
lebih dalam lagi. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Sekalipun kita TIDAK LAYAK menerima kasih Allah, 
Allah TETAP MENGASIHI kita. 
 
APLIKASI 
1. Apa sajakah yang membuat Anda merasa tidak 

layak di hadapan Allah?  
2. Mengapa semua itu tidak seharusnya menghalangi 

Anda untuk datang kepada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat meneguhkan hati Anda 

untuk menerima kasih Allah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu 

yang besar atas kami. Terima kasih karena Engkau 
telah melayakkan kami di hadapan-Mu, sekalipun kami 
tidak layak menerima-Nya. Kami mau, ya Tuhan, untuk 

mengalami kasih-Mu lebih dalam lagi di hidup kami, 
agar kami pun dapat menceritakannya kepada orang-

orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

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



 07 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERBEDAAN KASIH ALLAH DENGAN KASIH MANUSIA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:16-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18-19a 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. 
 
Seseorang yang Anda kasihi datang kepada Anda dan 
meminta sedikit pinjaman uang. Pasti Anda akan 
meminjaminya dengan senang hati. Akan tetapi, 
sekarang coba bayangkan, orang yang sama ini terus 
datang kepada Anda. Ia minta dipinjami uang lagi, 
sedikit makanan, pakaian, pinjam mobil, tempat 
tinggal, dan berbagai perkakas kebutuhan yang lain. 
Walaupun Anda sungguh mengasihinya, Anda pasti 
mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Itulah 
kasih manusia. 
 
Apakah kita pernah membandingkan dengan kasih 
Tuhan? Kita orang yang dikasihi-Nya, dan Tuhan tentu 



adalah Pribadi yang kepada-Nya kita datang meminta 
pertolongan. Bukan seminggu sekali kita datang 
dengan keluhan dan permintaan tolong. Namun dalam 
sehari, kita bisa datang kepada-Nya tiga sampai empat 
kali. Bahkan, sangat mungkin kita memohon tanpa 
kenal lelah, dengan daftar permintaan yang sangat 
panjang. Belum lagi di saat kita berbuat salah. Menurut 
Anda, bagaimana Tuhan bersikap? Dia Allah yang setia 
dan adil, tetapi Dia juga adalah Allah yang mengasihi 
secara mendalam. Tuhan dengan senang hati 
menolong dan memenuhi segala keperluan dan 
kebutuhan kita. Dia mengampuni setiap kesalahan dan 
dosa kita. Bahkan dengan darah-Nya yang mahal, Yesus 
sudah menebus kita dari hukuman maut dan 
membawa kita pada keselamatan yang kekal. Kasih-
Nya tak terbatas, ya, itulah kasih Allah kita. 
 
Kepada manusia yang terbatas yang mengasihi kita 
saja, kita berusaha membalas budi, seharusnya terlebih 
lagi kepada Allah. Sudah selayaknya kita datang pada-
Nya bukan lagi karena mengejar berkat dan mujizat-
Nya, melainkan belajar mengasihi Tuhan dengan 
sepenuh hati serta mentaati setiap perintah serta 
ketetapan-Nya. Sudah sewajarnya kalau kita memuji 
dan menyembah dengan kerinduan untuk 
menyenangkan Hati-Nya. Tuhan bukan hanya 
mengampuni dosa-dosa kita, atau melempar jauh 
pelanggaran-pelanggaran kita, bahkan Dia akan 



memulihkan hidup kita, memberkati kita dengan 
berlimpah-limpah, dan kita akan mengalami Allah lebih 
dalam lagi. Amin. 
 
RENUNGAN 
PERBEDAAN paling mendasar antara KASIH ALLAH 
dengan KASIH MANUSIA adalah kasih manusia 
SANGAT TERBATAS, tetapi kasih Allah TANPA BATAS. 
 
APLIKASI 
1. Apa sajakah bentuk kasih Allah kepada Anda 

selama ini?  
2. Menurut Anda, mengapa Allah dapat mengasihi 

Anda tanpa batas? 
3. Bagaimana Anda dapat membalas kasih-Ny yang 

mendalam kepada Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh besar dan dalam 
atas hidup kami. Tak terukur dan tak terbayangkan. 

Kami tahu, seumur hidup kami, tak mungkin kami 
dapat membalas kasih-Mu sepenuhnya. Namun kami 

ingin melakukan apa yang kami bisa untuk 
menyenangkan-Mu. Biarlah kasih kami kepada-Mu 
bisa semakin diperbesar dari hari ke hari. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

  



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



08 DESEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KASIH ALLAH YANG MENDALAM 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 2:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:4 Tetapi betapa besarnya kemurahan hati 
Allah! Ia begitu mengasihi kita (BIS) 
 
Penasihat kepresidenan pada masa Richard Nixon, 
Charles “Chuck” Colson baru saja bersentuhan dengan 
Injil ketika ia terlibat skandal Watergate pada tahun 
1973. Akibatnya ia harus mendekam dalam penjara 
selama tujuh bulan. Namun, tak lama setelah itu anak 
laki-lakinya menimbulkan masalah yang sangat serius. 
Ketika itulah ia mendapat telepon dari Al Quie, seorang 
figur publik yang paling dihormati di Washington 
sekaligus teman grup doanya. Quie berkata, "Chuck, 
aku sedang berpikir tentang apa yang bisa kuperbuat 
untuk menolongmu. Ada undang-undang yang 
diberitahukan seseorang kepadaku. Aku akan bertanya 
kepada Presiden apakah aku bisa menjalani sisa 
hukumanmu untukmu." Mendengar hal itu tentu saja 



Colson terkejut. "Aku bersungguh-sungguh Chuck," 
kata Quie lagi. "Aku tidak bercanda."  
 
Meskipun akhirnya Colson dibebaskan dan Al Quie 
tidak perlu menggantikannya di penjara, hari itu adalah 
titik balik kehidupan Colson. Melalui pengorbanan Al 
Quie, ia memperoleh pemahaman yang mendalam 
mengenai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu 
salib. Bagaimana seorang yang tidak bersalah rela 
mengorbankan dirinya untuk seorang terhukum. 
Colson pun tersungkur, "Tuhan, kalau ini yang Engkau 
mau, aku memuji-Mu karena memberiku kasih-Mu 
lewat orang-orang ini. Sekarang izinkan aku berjalan 
dalam tuntunan Roh Kudus." Malam itu ia menerima 
lawatan Roh Kudus. 
 
Salah satu hal terpenting dalam hidup adalah 
menyadari bahwa Allah mengasihi kita secara 
mendalam. Mengalami dan merasakan Kasih Allah 
dalam hidup kita menggantikan segala beban dan 
masalah menjadi kelegaan. Kasih-Nya mengubah sikap 
hati kita dan membukakan pikiran kita. Berbagai 
persoalan hidup tidak lagi menjadi fokus kita, 
melainkan keinginan untuk menikmati hubungan 
pribadi dengan Tuhan. Saat Tuhan menjadi tujuan 
utama kita, Roh Kudus akan suka tinggal dalam kita dan 
melawat hidup kita. Kita bukan saja akan menerima 



pemulihan, berkat, dan mujizat, tetapi juga mengalami 
Tuhan lebih dalam lagi. Amin. 
 
RENUNGAN 
KASIH ALLAH YANG MENDALAM membawa kita 
mengalami KEINTIMAN DENGAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan kasih Allah yang 

mendalam?  
2. Mengapa kasih Allah yang mendalam dapat 

membawa kita mengalami keintiman dengan Roh 
Kudus? 

3. Bagaimana Anda dapat meresponi kasih Allah yang 
mendalam atas hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu 

yang mendalam atas hidup kami. Kami ingin 
mengalami-Mu lebih lagi, ya Bapa. Biarlah dari hari ke 
hari kami bisa menjadi semakin intim lagi dengan Roh 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 10-11; Lukas 21:20-38 

 



09 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 12:28-34 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu. 
 
Merenungkan firman Tuhan sehari tiga pasal adalah 
keputusan Jefta sejak ia mengambil komitmen untuk 
lebih sungguh lagi mengikut Yesus. Sebelumnya ia 
punya kebiasaan bangun jam enam pagi. Menaikkan 
doa permohonan supaya diberkati dan dilindungi 
Tuhan, lalu bersiap-siap berangkat sekolah. Namun, 
semenjak mengambil komitmen untuk lebih intim 
dengan Tuhan, ia mulai melatih dirinya untuk bangun 
dua jam lebih awal. Sekolah, ekstrakurikuler sepak 
bola, dan kursus, benar-benar menguras waktu Jefta. 
Namun, komitmennya untuk mengutamakan Tuhan 
membuat hati Tuhan tersentuh. Setelah beberapa 
bulan menjalankan komitmennya, Jefta merasakan 
sesuatu yang berbeda. Bangun lebih pagi bukannya 



membuat ia jadi loyo, tetapi ia justru merasa lebih 
bergairah dan menyala-nyala. Bahkan prestasinya 
meningkat dibanding sebelumnya, terutama di bidang 
sepak bola. Promosi demi promosi pun mulai 
menghampirinya. 
 
Umumnya, sebagian besar anak-anak Tuhan masih 
menjalani kehidupan sebagai manusia lama. Sekolah 
atau bekerja adalah prioritas utama dalam hidup kita. 
Kita tidak lagi punya waktu untuk bersekutu intim 
dengan Tuhan. Bagi kita waktu adalah uang, sehingga 
harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengejar 
segala sesuatu yang mendatangkan berkat atau 
keuntungan. 
 
Berbeda halnya dengan Jefta, sebagai anak Tuhan, 
hidup sebagai manusia baru yang mengejar perkara-
perkara ilahi adalah lebih penting daripada semua 
berkat dunia. Mengorbankan jam tidur baginya tidak 
sebanding dengan pengorbanan yang telah Tuhan 
berikan. Ia menyadari pengorbanan Tuhan Yesus di 
kayu salib adalah hal paling berharga yang pernah ia 
terima seumur hidupnya. Oleh karena itu, ia rindu bisa 
memberikan hidupnya untuk menyenangkan hati 
Tuhan, mengasihi Tuhan secara mendalam dengan 
segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. 
Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah 
dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan 



ditambahkan. Jadi, jangan hanya mengejar berkat dari 
Tuhan, tetapi kejarlah kasih, kejarlah perkenanan 
Tuhan, maka kita pun akan mengalami kasih Tuhan 
lebih dalam lagi. 
 
RENUNGAN 
Jangan hanya MENGEJAR BERKAT dari Tuhan, 
KASIHILAH TUHAN dengan segenap HATI, segenap 
JIWA, dan segenap KEKUATAN kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, manakah yang lebih penting dan 

yang terutama, belajar dan bekerja terlebih dahulu 
dan sisa waktu yang ada baru cari Tuhan, atau cari 
Tuhan terlebih dahulu, baru belajar dan bekerja?  

2. Apa dampak atau keuntungan yang akan Anda 
terima ketika Anda mencari dahulu Kerajaan Allah 
dan kebenaran-Nya? 

3. Bagaimana Anda dapat menerapkan kebiasaan 
untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dibandingkan 
yang lainnya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas cinta-Mu yang mendalam 

bagi kami. Bukakan mata rohani kami lebih lagi, 
sehingga kami dapat melihat dan menyelami betapa 
panjang, lebar, dan dalamnya cinta-Mu. Agar kami 

dapat membalas cinta-Mu dan melayani Engkau 



dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap 
kekuatan, dan menyatu dalam kedalaman cinta-Mu 

lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Raja-Raja 12-13; Lukas 22:1-30 

 

 


