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BRIGHTER THAN EVER #3 
LEBIH TERANG DARI SEBELUMNYA #3 

CHRISTMAS IS A TIME OF TOGETHERNESS 
NATAL ADALAH MOMEN KEBERSAMAAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita kembali melanjutkan topik di sepanjang 
bulan Desember ini, yaitu Brighter Than Ever atau 
Lebih Terang dari Sebelumnya. 
▪ Di Minggu pertama kita sudah mengawalinya dengan 

rhema Kemuliaan di akhir tahun. Percayalah porsi 
kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam hidup 
kita, khususnya di bulan Desember ini, adakah yang 
terbaik! 

▪ Tuhan akan kerjakan kemuliaan yang lebih besar, 
lebih terang, lebih luarbiasa dalam hidup saudara, 
dalam keluarga, dalam pekerjaan dan seluruh aspek 
hidup saudara. 

▪ Kemudian minggu lalu kita bicara tentang damai dan 
sukacita. Karena tanpa damai dan sukacita, 
kemuliaan tidak akan ada artinya. Justru kemuliaan 
yang sejati pasti penuh dengan damai dan sukacita. 

▪ Hari ini kita akan lanjutkan firman Brighter Than Ever 
dengan satu judul Christmas is a time of 
togetherness: Natal adalah Momen Kebersamaan. 
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I. KERINDUAN TUHAN: KESATUAN DAN 
KEBERSAMAAN. 
a. Kalau kita tidak berhati-hati, sepanjang tahun ini, 

hubungan bisa menjadi renggang. 
◼ Pandemi virus covid-19 sepanjang tahun ini 

memaksa manusia untuk menjaga jarak satu sama 
lain. 

◼ Matius 24:8,12  8 Akan tetapi semuanya itu barulah 
permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 12 
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, 
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi 
dingin. 

b. MOMEN NATAL ADALAH MOMEN PENUH 
KEBERSAMAAN! 

◼ Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan 
manusia dengan tujuan supaya manusia bisa 
BERSAMA denganNya selamanya. 

◼ Hari ini apa yang saudara alami saya tidak tahu, 
tetapi yang saya tahu, Tuhan akan memulihkan 
banyak hubungan di tempat ini! Ini akan menjadi 
salah satu kado Natal terbaik yang Tuhan berikan 
sepanjang tahun ini: kebersamaan dan kesatuan 
yang dipulihkan melebihi sebelumnya! 
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II. KUNCI MENGALAMI KEMULIAAN ADALAH 
MEMBANGUN KEBERSAMAAN YANG KUAT. 
 
a. Hagai 2:10 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang 

kemudian akan melebihi kemegahannya yang 
semula, firman TUHAN semesta alam, dan di 
tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, 
demikianlah firman TUHAN semesta alam." 

◼ Ini rhema di minggu pertama bulan ini. Kita percaya 
kemegahan, kemuliaan, terobosan, kemenangan 
yang kemudian akan melebihi yang semula! 

- Hagai 2:5 tetapi sekarang, KUATKANLAH HATIMU, 
HAI ZERUBABEL, DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN; 
KUATKANLAH HATIMU, HAI YOSUA BIN YOZADAK, 
IMAM BESAR; KUATKANLAH HATIMU, HAI SEGALA 
RAKYAT NEGERI, demikianlah firman TUHAN; 
BEKERJALAH, sebab Aku ini menyertai kamu, 
demikianlah firman TUHAN semesta alam, 

◼ Supaya Terang Besar yaitu Yesus Kristus bisa lahir 
ke duniapun, Tuhan perlu melibatkan banyak 
orang. 

b. Sadarilah bahwa inilah yang Tuhan rindukan: agar 
rasa kesatuan dan kebersamaan dalam tubuh 
Kristus jangan pernah luntur. 

◼ Bukan perpecahan dalam arti antar jemaat atau 
pelayan Tuhan berkelahi. Tetapi lebih ke hati yang 
dingin satu sama lain dan merasa tidak terlalu 
saling membutuhkan.  
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- Kisah Para Rasul 2:43-47 43 Maka ketakutanlah 
mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mujizat dan tanda. 44 Dan semua orang 
yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan 
segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan 
bersama, 45 dan selalu ada dari mereka yang 
menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing. 46 Dengan bertekun dan dengan 
sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait 
Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-
masing secara bergilir dan makan bersama-sama 
dengan gembira dan dengan tulus hati, 47 sambil 
memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. 
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 
mereka dengan orang yang diselamatkan. 

◼ Yohanes 5:2-7 2 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang 
Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa 
Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya 3 dan 
di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar 
orang sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang 
dan orang-orang lumpuh, yang menantikan 
goncangan air kolam itu. 4 Sebab sewaktu-waktu 
turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan 
menggoncangkan air itu; barangsiapa yang 
terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan 
air itu, menjadi sembuh, apa pun juga penyakitnya. 
5 Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan 
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tahun lamanya sakit.  6 Ketika Yesus melihat orang 
itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, bahwa ia 
telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia 
kepadanya: "Maukah engkau sembuh?" 7 Jawab 
orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada 
orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu 
apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku 
menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun 
mendahului aku." 

◼ Jadikan Natal ini jadi momen saling 
memperhatikan satu sama lain. Jadikan momen ini 
untuk saling berbagi kasih. Jadikan momen ini 
untuk membangun kesatuan yang kuat. 

◼ Markus 2:1-4 1 Kemudian, sesudah lewat beberapa 
hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, 
tersiarlah kabar, bahwa Ia ada di rumah. 2 Maka 
datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak 
ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. 
Sementara Ia memberitakan firman kepada 
mereka, 3 ada orang-orang datang membawa 
kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat 
orang. 4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya 
kepada-Nya karena orang banyak itu, lalu mereka 
membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka 
mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh 
itu terbaring. 

- Saya percaya inilah spirit Keluarga Allah! 
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◼ Di akhir firman Tuhan ini, saya ajak setiap kita bisa 
memahami isi hati Tuhan lewat firman Tuhan hari 
ini. 

 
PENUTUP: 
Mari bangun suasana Natal yang penuh kasih dan 
kehangatan. Mulai rangkul kembali teman-teman yang 
mulai terhilang dan bawa mereka kembali ke dalam 
rumah Tuhan yang penuh kasih dan sukacita 
 
 


