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"Wonder of His Love" (intro) 

 

"Kami memuji kebesaranMu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.... 
Kami memuji kebesaranMu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan...." 
 
Saya sangat bersyukur buat Tuhan yg ajaib dan besar.... 
Dia keren sekali dan hebat... 
 
Halleluya... 

Ketika saya merenungkan tentang Abraham, khususnya Rom 4:19) Imannya tidak menjadi lemah, walaupun 

ia mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira seratus tahun, dan 

bahwa rahim Sara telah tertutup. (20) Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, 

malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah,  

 
Saya sungguh2 kagum kepada Abraham... 
Secara nyata, harapanya terhadap janji Tuhan sulit sekali untuk digenapi... 
Tetapi respond Abraham yg membuat janji2Nya nyata didalam hidupnya.... 
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Abraham terus melihat janji2Nya Tuhan.... 
Abraham terus mempercayai janji2Nya Tuhan... 
Abraham terus memperkatakan janji2Nya Tuhan... 
Abraham terus memegang janji2Nya Tuhan..... 
 
Jika Abraham bisa, kita pun bisa.... 
Amin... 
 
Di hari yg berbahagia ini sebelum kita menutup tahun sukses ini, Tuhan pun rindu membukakan sesuatu yg 
baru untuk kita, Dia rindu kita menemukan apa yg Dia sudah berikan untuk kita, agar setiap kita yg mengerti 
dan melihatnya, kita bisa sama2 memegangnya sampai terjadi.... 
 
Sehingga bukan hanya kesuksesan yg kita alami, tetapi sungguh kita akan "Arise and Shine" juga menjadi 
berkat bagi bangsa2.... 
 
Apasih yg Dia mau sampaikan buat kita saat ini? 
 
"Wonder of His Love" 
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"Wonder of His Love" (keajaiban kasihNya) 
Akan mengingatkan kita kepada apa saja yg Yesus sudah buat di masa KelahiranNya... 
Akan mengingatkan kita kepada "Siapa Tuhan yg kita sembah"... 
 
"Wonder of His Love" (keajaiban kasihNya) 
Adalah hadiah terbesar untuk kita di hari Natal ini... 
Adalah jawaban untuk sdr dan saya... 
 
"Wonder of His Love" (keajaiban kasihNya) 
Adalah isi hati Bapa untuk setiap kita... 
Isi hatiNya menuntun kita untuk mengalami kehidupan yg "Sukses" ... 
Isi hatiNya menuntun kita untuk mengalami kuasaNya yg dahsyat.... 
 
Tuhan Yesus memberkati... 
Merry Christmas... 
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"Wonder of His Love" 1 

 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Yes 7:14) Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, 
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan 
menamakan Dia Imanuel.  
 
Yes 9: (6) (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Ada banyak nubuatan didalam Firman Tuhan yg sudah digenapi saat ini... 
Salah satunya adalah apa yg Yesaya katakan dahulu dan saat ini kita genapi... 
Yesus sudah lahir lebih dari 2000 tahun yg lalu... 
 
Apasih yg Yesus mau sampaikan buat kita? 
 



8 
 

 
 
Dia mau katakan bahwa apapun yg Dia janjikan didalam FirmanNya itu adalah iya dan amin, artinya pasti 
tidak pernah meleset ataupun tidak terjadi... 
Firman Tuhan dapat diandalkan... 
 
Sudahkah kita mencari apa saja yg Dia sudah janjikan buat kita? 
 
Ada ribuan janji yg Dia janjikan didalam Firman Tuhan untuk kita... 
 
Di hari Yg berbahagia ini, mari sama2 terus temukan janji2 itu didalam Firman Tuhan... 
 
Dia berkata 1 pet 2:24) Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang 
telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 
 
2 kor 8:9) Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena 
kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya 
 
Mat 1:23)"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan 
mereka akan menamakan Dia Imanuel" yang berarti: Allah menyertai kita. 
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Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 2 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Yes 9: (6) (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Apasih yg Yesus mau sampaikan lewat kelahiranNya? 
 
Dia mau mengatakan bahwa "Aku memberikan hadiah untuk kamu" 
 
HadiahNya adalah seorang penasihat ajaib.... 
 
Hari2 ini ada banyak org yg bingung, apa yg harus dilakukan, kemana harus pergi,  
Bagaimana mengurus anak, bisnis apa yg hrs diambil.... 
kalau dipikir2 akar dari semua itu mengerucut kepada tujuan hidup kita... 
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Jika kita mengerti tujuan hidup kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak. 
 
-Seorang ahli ilmu jiwa asal Austria bernama Viktor Frankl, dipenjara oleh Nazi selama masa pembantaian 
besar-besaran. Saat dibebaskan, ia menulis buku berjudul Man's Search For Meaning (Pencarian Manusia 
Akan Makna Hidup), yang menjadi buku terlaris sepanjang masa. Dalam buku ini, Frankl membagikan semua 
pelajaran penting yang ia petik dari penderitaannya: "Saya berani berkata bahwa di dunia ini tak ada yang 
dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup, bahkan dalam situasi terburuk 
sekalipun, selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu berarti." 
 
-Myles munro: tragedi terbesar bukanlah kematian tetapi hidup tanpa tujuan 
 
-Rick Warren dalam bukunya “The Purpose Driven Life,” menje-laskan bahwa tujuan hidup orang Kristen 
jauh lebih besar dari pada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar 
tujuan keluarga. 
  
-Dan mentor sy selalu mengatakan biarlah tujuan hidup yg kita kejar bukanlah sukses, tetapi kebahagian 
(Kebahagian hanya bisa dipenuhi ketika kita mengerti ttg tujuan hidup) 
 
Sudah tau tujuan hidup? 
kita punya penasehat ajaib yg luar biasa.... 
Yg dapat di ajak diskusi 24x7.... 
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Tidak pernah terelelap dan tidak pernah tertidur untuk kita.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 3 

 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Yes 9: (6) (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Apasih yg Yesus mau sampaikan lewat kelahiranNya? 
 
Dia mau mengatakan bahwa "Aku memberikan hadiah untuk kamu" 
 
HadiahNya adalah Allah yg perkasa... 
 
Hari2 ini, ditengah2 keadaan yg tidak menentu, keadaan yg menakutkan dan ketidakstabilan dimana2... 
Dibutuhkan keamaan yg pasti ya.... 
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Hadiah yg diberikan Oleh Yesus buat kita, sanggup untuk mengatasi apapun permasalahan dan ketakutan yg 
kita hadapi... 
Dia disebut sebagai Allah yg perkasa... 
Allah yg hebat, Allah yg sanggup melakukan segala apapun... 
 
Semua dunia ini dijadikan olehNya... 
Kej 1:(1) Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. (2)Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap 
gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. (3)Berfirmanlah 
Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. (4)Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah 
terang itu dari gelap. (5) Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah 
pagi, itulah hari pertama. (6)Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan 
air dari air." (7)Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu 
dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. 
 

Jika dunia ini dijadikan olehNya, apalagi permasalahan kita saat ini? 
 
Jangan kuatir... 
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Yes 41:10)janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku 
akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 
yang membawa kemenangan. 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
 
 
 

 



16 
 

 

"Wonder of His Love" 4 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
M: merenungkan 
Yes 9: (6) (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Apasih yg Yesus mau sampaikan lewat kelahiranNya? 
 
Dia mau mengatakan bahwa "Aku memberikan hadiah untuk kamu" 
 
HadiahNya adalah Bapa yg kekal.... 
 
Permasalahan bangsa dan dimana2 adalah korupsi.... 
 
Disurat kabar sindo yg saya baca beberapa waktu yg lalu, dibicarakan ada banyak Dokter, Professor dan org2 
yg berpendidikan lainnya, sekalipun berpendidikan mereka tetap saja korupsi.... 
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Dan korupsi adalah akar dari segala kejahatan yg ada... 
 
Apa yg menyebabkan mereka seperti itu? 
 
Buat kita yg sudah mengerti tentang Bapa, akarnya dapat ditelusuri dan diketemukan, bahwa dasarnya 
adalah "Fatherless" mereka tidak pernah merasakan kasih sayang Bapa... 
  
According to survey. 
Survey mencatat: 
1. Dr lorens mashen dr institude of mental health, menganalisa seorang ayah menjadi faktor utama dlm 
kontribusi kenakalan anak-anak drpd kemiskinan 
2. Dr martin deusth menemukan bahwa kehadiran dan percakapan seorang ayah, khususnya saat makan 
malam, menstimulasi seorang anak untuk berprestasi lebih baik disekolah. 
Contoh negative ; hitler 
3. sebuah study medis dr 1337 dr yg lulus dr johns hopkins uni. Menemukan bahwa tidak adanya kedekatan 
dgn ortu adalah faktor umum dlm hipertensi penyakit jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental, 
bunuh diri. 
4. Sebuah penelitian thdp 39 gadis remaja yg menderita penyimpangan pola makan anorexia nervosa. 
Menunjukan bahwa 36 diantaranya tdk memiliki hub yg dkt dgn ayahnya. 
5. Penelitian dr armaid nicholis menemukan bahwa seorang yg tdk pernah merasakan kasih seorang ayah, 
akan mengalami; 
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- motivasi rendah untuk berprestasi  
- ketidakmampuan untuk menahan kepuasan, eg; seks dan narkoba 
- harga diri yg rendah 
- gampang jatuh dlm pergaulan yg tdk baik. 
 
Oleh sebab itu... 
Dia lahir sebagai Bapa buat kita, Dia lahir sebagai sumber untuk kita... 
Orang2 yg menerimaNya sebagai Bapa, adalah orang2 yg maksimal didalam hidupnya dan mereka akan 
selalu berbuah... 
 
Satu lagi.... 
Dia adalah Bapa yg kekal, Bapa yg selalu ada buat kita.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
 
 
 



19 
 

 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 5 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Yes 9: (6) (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Apasih yg Yesus mau sampaikan lewat kelahiranNya? 
 
Dia mau mengatakan bahwa "Aku memberikan hadiah untuk kamu" 
 
HadiahNya adalah Raja damai... 
 
Untuk merasakan kedamaian, ada banyak orang yg membelinya dengan harga yg mahal... 
Mereka pergi berlibur dengan fasilitas terbaik... 
Mereka makan dan minum dengan makanan yg paling enak... 
Mereka memuaskan hobi mereka dengan barang2 yg mereka sukai... 
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Dan mereka melakukan apapun untuk mengalami kedamaian itu... 
 
Tapi... 
 
Apa daya, setelah kita membelinya dengan harga yg mahal... 
Ketakutan dan kekuatiran itu terus ada didalam kehidupan kita... 
 
Hari ini... 
Yesus lahir untuk memberikan kedamaian didalam hidup kita... 
Kedamaian itu adalah kedamaian yg kekal, yg tidak bisa ditandingi dengan apapun... 
Kedamaian itu mampu dan sanggup mengubah hidup kita... 
 
Caranya... 
Jadikanlah Yesus sebagai satu2Nya penguasa tunggal dalam hidup kita.... 
Jadikan Dia boss, jadikan Dia master dalam hidup kita.... 
Dan ikuti semua perintahNya... 
 
Ketika itu kita lakukan... 
Percayalah... 
Kedamaian itu akan menyelimuti kita dan akan menemani kita kemanapun kita pergi selama2nya... 
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Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 6 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Yoh 3:16) Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 
 
Lewat Natal ini... 
Yesus ingin mengatakan bahwa kita di kasihi, kita dicintai, kita sangat diinginiNya.... 
 
Bisa bayangkan, betapa Bapa mengasihi kita? 
 
Diberikan AnakNya yg Dia cintai untuk datang kedalam dunia, untuk berpisah dengan Dia beberapa saat dan 
akhirnya didepan mataNya Dia melihat anakNya mati untuk menggantikan dan menanggung dosa orang lain 
yg  tidak mengasihiNya, tetapi Dia tetap berikan untuk kita.... 
Oleh karena Dia mengasihi kita... 
 
Wouw... 
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Satu kali ada seorang hamba Tuhan yg bersaksi akan pemgalamannya di pagi hari sebelum ke Gereja, dia 
berkata "saya bertemu dengan seorang ibu, yg tiba2 marah2 dan sepertinya sedang putus asa dan 
melakukan pekerjaan yg dikerjakannya dengan sembarangan dan sambil menggerutu, ketika melihat seperti 
itu, tiba2 Tuhan berbicara dengannya dan berkata, "menurut kamu apakah dia mengerti dan tahu bahwa dia 
sangat dicintai?" Mendengar itu, saya bersyukur sebab Tuhan mengajari saya sesuatu" 
 
-Orang yg mengerti bahwa dia dicintai dia pasti tidak uring2an atau pun tidak menentu... 
Orang2 yg mengerti bahwa Dia dicintai pasti suka senyum, ceria dan bersukacita... 
Pernah merasa dicintai?  
 
-Orang yg mengerti bahwa dia dicintai dia pasti tidak takut akan apa yg terjadi kedepan, cintanya membuat 
dia merasa aman damai... 
 
-Orang yg mengerti bahwa dia dicintai dia pasti dapat menerima orang lain bahkan mengasihi orang lain... 
 
Sudahkah sdr mengalami kasihNya? 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
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M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 7 

M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Ibr 4:14) Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu 
Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. (15) Sebab Imam Besar yang kita 
punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama 
dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa 
 
Minggu lalu ada Brother Lance yg datang ke Gereja, dia memberikan satu illustrasi yg bagus tentang seekor 
anjing... 
 
Seekor anjing ketika dia sakit ataupun senang, kita hanya dapat mendengarnya lewat gonggongan yg sama, 
tetapi untuk lebih mengerti akan apa yg dia inginkan, kita perlu menjadi anjing sehingga kita bisa mengerti 
semua yg menjadi kerinduannya... 
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Demikian juga untuk sdr dan saya... 
Maaf, kita lebih dari hewan peliharaan... 
 
Di hari yg berbahagia ini... 
Bapa yg kita kasihi, Dia mau datang kedalam dunia dan menjadi manusia... 
Dia mau datang kedalam dunia untuk merasakan apa yg kita rasakan... 
Dia mau datang kedalam dunia untuk mengerti apa artinya bahasa tetesan air mata... 
Dia datang kedalam dunia untuk menggantikan, bahkan melakukan semua yg seharusnya kita kerjakan, 
tetapi semua yg seharusnya kita kerjakan...  
dibantuNya, dikerjakanNya, agar kita semua bisa mengalami cinta dan kasihNya.... 
 
Oleh sebab itu... 
Apapun yg kita alami saat ini, ketahuilah bahwa Bapa merasakanNya, dan Dia pun mengatakan saya 
mengerti... 
Dan Dia juga mengatakan, saya sudah menyelesaikanNya di kayu salib.... 
Mari nikmati kuasa kemenangan itu... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
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M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 8 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Ul 7:9)Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang 
memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada 
perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, 
 
Lewat peristiwa Natal ini... 
Tuhan juga mau sampaikan hal yg lain... 
Dia mau agar setiap kita mengenal apa sifatNya, dan siapa diriNya yg sebenarNya... 
Pengenalan akan siapa DiriNya dan apa sifatNya, menolong kita untuk dapat memegang janjiNya juga 
percaya sampai akhir... 
 
Tuhan yg kita sembah adalah Tuhan yg setia, Dia memegang perjanjianNya sampai terjadi dan Dia adalah 
Tuhan yg dapat diandalkan. 
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Yes 7:14) Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, 
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan 
menamakan Dia Imanuel.  
 
Dia yg berjanji, Dia juga yg setia menggenapiNya... 
 
Manusia yg paling sakti dan dekat pun dapat mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan 
kita... 
Dia tidak bisa berbohong kepada diriNya sendiri sebab Dia adalah Tuhan yg setia.... 
 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
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M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 9 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Maz 25:(8) TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 
 
Kebaikan sifat Allah dapat kita lihat lewat  
Yes 9:5, dimana Dia menyiapkan untuk menjawab semua keperluan manusia lewat kelahiran Yesus Kristus.... 
 
Kebaikan Allah juga dapat kita lihat lewat pemeliharaan yg Dia buat melalui: 
-pelestarian 
Dengan kuasaNya Allah melestarikan dunia dan ciptaanNya, bisa dibayangkan, bumi diciptakan dari dulu 
sekali dan sampai saat ini, semua tertata rapih dan indah... 
-penyediaan 
Allah bukan saja melestarikan bumi yg diciptakanNya, tetapi Dia juga menyediakan apa yg diperlukan oleh 
penciptaanNya itu. 
Seperti: Ia menciptakan musim, memberi makan manusia dan hewan... 
-pemerintahan 
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Disamping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaanNya, Ia juga memerintah dunia ini.  Karena Allah 
berdaulat, peristiwa2 dalam sejarah terjadi menurut kehendakNya yg mengijinkan dan pengawasanNya, 
kadang2 Ia turun secara langsung melaksanakan maksud2 penebusanNya 
 
Dia sungguh baik... 
Dia sangat baik... 
 
 
Kecurigaan kitalah yg menyebabkan kita tidak percaya kepadaNya.... 
Pengertian dan informasi yg salahlah yg membuat kita curiga... 
Tidak mengerti tujuan hiduplah yg seringkali membuat kita untuk menerima pengertian dan informasi yg 
salah 
 
Mari kita sama2 bertobat dan kembali mempercayai kebaikanNya.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
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M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 10 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Kel 34: (6)Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan 
pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, (7) yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada 
beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali 
membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya 
dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." 
 
Abraham sangat mengenal siapa Tuhan yg Dia sembah... 
Musa mengenal siapa Tuhan yg dia taati.... 
Daud mengenal Tuhan yg dia kasihi... 
Bahkan Yesus tetap setia sampai akhir, oleh karena Dia mengenal Bapa yg Dia sayangi... 
 
Yesus adalah Tuhan penyayang.... 
Tau artinya penyayang? 
Jika kita menyayangi sesuatu... 
Kita pasti memikirkannya setiap waktu... 
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Kita pasti menjaganya selalu... 
Kita pasti memberikan yg terbaik untuk sesuatu yg kita sayangi... 
Kita pasti taruh ditempat yg paling aman.... 
 
Itu baru sayangnya manusia yg sangat tidak sempurna... 
Yesus adalah sumber kesempurnaan, jika Dia penyayang artinya Dia benar2 sayang sama kita... 
Tidak bisa ditandingi dengan siapapun dan otak kita tidak cukup muat untuk memikirkan kebesaran 
sayangNya kepada kita.... 
 
Yes 43;4) Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku 
memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. (5) Janganlah takut, 
sebab Aku ini menyertai engkau,  
 
Thank you Jesus.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
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M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 

dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 11 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
2 raja 13:23) Tetapi TUHAN mengasihani serta menyayangi mereka, dan Ia berpaling kepada mereka oleh 
karena perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, jadi Ia tidak mau memusnahkan mereka dan 
belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapan-Nya. 
 
Maz 86:(15) Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan 
setia. 
 
Tuhan yg kita sembah adalah Tuhan yg berbelas kasihan... 
Berbelaskasihan berarti ikut merasa sedih karena penderitaan orang lain, disertai keinginan untuk 
menolong... 
 
Lewat kelahiranNya... 
Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yg penuh dengan belaskasihan, dimana Dia sedih akan 
permasalahan yg kita alami dan Dia mau menolong setiap kita lewat memberikan hidupNya bagi kita.... 
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Wouw... 
 
Mari nikmati Tuhan yg luar biasa ini... 
Dia bukan hanya mau mengerti apa yg kita rasakan, tetapi Dia juga menggantikan kita juga menanggung 
semua permasalahan kita... 
 
Sungguh Yesus hebat.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 12 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Kel 34:6)Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan 
pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,  
 
Bil 14:18) TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan 
dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia 
membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.  
 
Tuhan itu panjang sabar... 
 
Kesabaran Yesus di tunjukanNya dengan mengikuti perintah Bapa untuk datang kedalam dunia dan akhirnya 
mati dikayu Salib bagi kita... 
 
Dia merendahkan diriNya untuk mau turun dan jadi sama dengan manusia.... 
Dilahirkan dikandang domba... 
Dibesarkan dengan segala kesederhanaan... 
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Dia lakukan semua itu, karena Dia panjang sabar dan penuh kasih.... 
 
Di hari yg berbahagia ini... 
Apapun perbuatan kita yg salah... 
Mari kembali kepadaNya... 
Mari andalkan Dia, sebab Dia selalu ada untuk kita... 
Dia membebaskan kita dari segala intimidasi yg ada... 
Sdr dan saya dibenarkan oleh darahNya.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 13 
 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
M: merenungkan 
Kej 17:(1) Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada 
Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak 
bercela.  
 
"Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa Allah 
ku maha Kuasa..." 
 
Kemahakuasaan Allah dibuktikan lewat kelahiran Yesus yg sangat luar biasa.... 
 
Luk 1:34) Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 
(35)Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 
menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. (36)Dan 
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan 
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. (37) Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 
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Kelahiran Yesus membuktikan bahwa Tuhan yg kita sembah adalah Tuhan yg maha kuasa... 
Apa yg tidak mungkin bagi manusia, semua itu mungkin bagi Tuhan... 
 
Hari ini... 
Jika kita mengenal Tuhan yg kita sembah, Dia Tuhan yg Maha Kuasa... 
Mari hadapi apapun yg ada didepan kita... 
Mari lakukan perkara2 besar... 
Mari berdampak dan jadi berkat buat banyak orang... 
Bersama Tuhan yg besar kita akan lakukan perkara2 yg besar... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
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M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
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"Wonder of His Love" 14 
 
M: menerima 
Mari sama2 kita berdoa dan minta untuk Tuhan Yesus memberikan kita pengertian dan melawat kita 
 
 
M: merenungkan 
Mat 1:23)"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan 
mereka akan menamakan Dia Imanuel" yang berarti: Allah menyertai kita. 
 
"Allah menyertai kita" 
 
Natal berbicara bahwa Dia adalah Allah yg tidak pernah mau pisah dengan kita... 
Dia tidak pernah mau jauh dari kita... 
Dia selalu mau dekat dengan kita.... 
 
Jika Tuhan yg besar dan maha kuasa selalu menyertai kita, kira2 apa saja yg bisa kita lakukan ya? 
 
Kita akan lakukan perkara2 besar.... 
Kita akan menang atas dosa, sebab kita punya kecenderungan, kita jatuh dalam dosa ketika kita lupa bahwa 
Dia ada beserta kita... 
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Kita tidak akan pernah bosan, kita akan menikmati kehidupan yg maksimal.... 
 
Halleluya.... 
Thank you Jesus.... 
 
Terus temukan janji2Nya... 
Terus percayai janji2Nya... 
Terus perkatakan janji2Nya... 
Terus pegang janjiNya... 
 
 
M: melakukan 
Mari kita sama2 lakukan apa yg Roh Kudus sampaikan untuk kita... 
Setelah itu mari terus renungkan Alkitab setiap hari 2 pasal... 
Dan perkatakan janji2 Tuhan setiap saat... 
 
M: membagikan 
Mari bagikan setiap berkat yg kita dapat saat ini kepada orang lain, bisa lewat Wa, sms, email, telp ataupun 
dikatakan secara langsung. 
 
 



47 
 

 


