


14 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ESENSI NATAL YANG SESUNGGUHNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 14:11-19 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal 
makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai 
sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 
 
Momen Natal dirayakan dengan bermacam cara yang 
berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Seperti di 
Australia misalnya, karena bulan Desember jatuh di 
musim panas, maka sering dijumpai perayaan Natal 
yang diadakan di pantai atau tempat-tempat terbuka 
lainnya. Lain halnya dengan perayaan Natal di Polandia. 
Warga menghabiskan waktunya dengan berkumpul 
bersama keluarga dan kerabat dekat di rumah sambil 
menikmati hidangan rumahan. Di banyak negara barat 
lainnya, Natal sering kali digambarkan dengan sebuah 
pohon cemara besar yang penuh ornamen serta kerlap-
kerlip lampu Natal. Namun, berbeda dengan di India. 
Sebagai ganti pohon cemara, mereka memakai pohon 
pisang untuk pohon Natal mereka. 
 



Bagaimana dengan Anda? Ketika Anda membayangkan 
momen Natal, apakah yang akan terlintas di benak 
Anda? Apakah cuplikan dari adegan sebuah film yang 
memperlihatkan hiasan-hiasan Natal yang bertebaran di 
setiap sudut rumah? Ataukah sepenggal adegan televisi 
yang mengisahkan tentang liburan keluarga? Atau 
barangkali nuansa khusyuk di gereja dengan lagu-lagu 
Natal yang syahdu dan ditemani dengan nyala lilin-lilin 
kecil? 
 
Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Namun 
perlu diingat bahwa esensi Natal yang sesungguhnya 
adalah momen ketika Allah memberikan Anak-Nya yang 
tunggal untuk menjadi manusia dan lahir ke bumi ini 
supaya dosa setiap umat manusia dapat ditebus-Nya. 
Ketika kita meletakkan esensi itu ke dalam hati kita, kita 
akan mengingat betapa besar kasih Bapa kepada kita. 
Itu sebabnya, dibandingkan semua gemerlap perayaan 
Natal, terlebih penting bagi kita untuk menggunakan 
momen Natal sehingga nama Yesus dapat dikenal lebih 
banyak orang lagi. Supaya semakin banyak jiwa boleh 
diselamatkan serta menerima sukacita dan damai 
sejahtera yang sejati. Ingatlah, momen gegap gempita 
yang ada di dunia ini semuanya adalah fana. Sedangkan 
yang kita kejar adalah sukacita dan damai sejahtera 
yang kekal dan tak berkesudahan, yang hanya bisa kita 
dapatkan dalam Yesus saja. 
 



RENUNGAN 
Natal adalah momen SUKACITA dan DAMAI 
SEJAHTERA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah arti momen Natal menurut Anda? 
2. Mengapa Natal disebut sebagai momen sukacita dan 

damai sejahtera yang sejati? 
3. Bagaimana sebaiknya kita, umat Kristen, memaknai 

momen Natal ini? 
  

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang 

begitu besar bagi kami, sehingga Engkau 
mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal untuk menjadi 
manusia dan dikorbankan supaya dapat menghapus 

setiap dosa kami. Kami bersyukur dan bersukacita atas 
privilege yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan 

kami rindu untuk membagikan kabar sukacita ini 
kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, 
sehingga semakin banyak orang boleh mengalami 

damai sejahtera yang sejati dalam-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 4-6 

Lukas 24:36-53 



15 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUMBER KEMULIAAN YANG SEJATI  

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 1:3-12 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 1:7 Maksud semuanya itu ialah untuk 
membuktikan kemurnian imanmu — yang jauh lebih 
tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji 
kemurniannya dengan api — sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan 
kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-
Nya. 
 
Gita terlihat senyum-senyum sendiri memandangi foto 
dirinya di layar ponsel. Ia tidak menyangka bisa 
berubah secantik itu setelah menggunakan sebuah 
aplikasi yang baru saja diunduhnya. Senyum Gita pun 
semakin lebar tatkala foto yang diunggahkan ke media 
sosial mendapatkan banyak “like” dan “comment” dari 
teman-teman di dunia maya. Bukan hanya itu, Gita 
juga membeli barang-barang bermerek demi 
mendapat pujian. Meskipun gaji yang dimiliki tidak 
cukup banyak, ia tetap menerima ajakan teman-
temannya untuk makan dan minum di tempat yang 
mewah. Ia tidak mau terlihat “tidak punya” di hadapan 



teman-temannya. Gita selalu merasa senang saat bisa 
mengikuti gaya hidup teman-temannya. Namun, 
sebenarnya kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. 
Ketika sendirian, Gita sering murung dan tidak 
bersukacita akan hidup yang dijalaninya. 
 
Itulah gambaran kesenangan yang dunia tawarkan. 
Memang dunia dan iblis bisa menawarkan kemuliaan, 
tetapi sebenarnya semua itu palsu. Menjadi terkenal, 
menjadi pusat perhatian, memiliki barang mewah, 
memiliki jabatan dan kedudukan tinggi adalah hal yang 
dunia dan iblis tawarkan. Bahkan dalam Alkitab pun 
iblis pernah berusaha menawarkan dunia dengan 
segala kemuliaannya kepada Yesus asal Yesus mau 
sujud menyembah kepadanya.  
 
Ya, “kemuliaan palsu” bisa ditawarkan iblis dan dunia 
ini, tetapi tidak akan pernah bisa menawarkan damai 
yang sejati kepada kita. Banyak orang yang secara 
materi, kedudukan, dan jabatan terlihat begitu mulia, 
tetapi hatinya hampa. Kaya, tetapi penuh ketakutan. 
Terkenal, tetapi tidak bahagia. Kalau kita hanya 
mencari kemuliaan semu, kita bisa mendapatkannya di 
luar Tuhan. Namun, kalau kita mencari kemuliaan yang 
sejati yang diikuti dengan rasa damai sejahtera dalam 
hidup ini, maka tidak ada jalan lain selain dalam Tuhan 
Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja Kemuliaan, Raja Damai 
yang 2000 tahun lalu lahir ke dalam dunia ini. Raja 
Kemuliaan itu akan menjadikan hidup kita lebih terang 



dari sebelumnya dan sukacita yang tak berkesudahan 
pun akan dilimpahkan bagi kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
KEMULIAAN PALSU yang diberikan iblis dan dunia 
semuanya adalah HAL yang FANA, tetapi Yesus 
memberikan KEMULIAAN yang SEJATI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah tergoda kemuliaan palsu yang 

iblis dan dunia tawarkan? Ceritakan!  
2. Mengapa Anda harus mencari kemuliaan yang sejati 

saja? 
3. Bagaimana cara Anda membedakan kemuliaan sejati 

dengan kemuliaan yang palsu? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami tidak mau tergoda dengan godaan 
kemuliaan palsu yang iblis dan dunia tawarkan. Kami 

hanya mau kemuliaan sejati yang berasal dari-Mu. 
Kami percaya damai sejahtera dan sukacita yang sejati 

akan Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 7-9 
Yohanes 1:1-28 



16 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MILIKI RAJA DAMAI DAN SUKACITA DALAM HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 55:6-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:12-13 Sungguh, kamu akan berangkat 
dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; 
gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan 
bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan 
di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak 
duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti 
kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan 
terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai 
tanda abadi yang tidak akan lenyap. 
 
Vivi adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan 
pengembangan SDM di kota Solo. Di antara rekan-
rekannya, Vivi terkenal sebagai salah satu karyawan 
yang ceria dan selalu membawa damai. Ekspresi 
wajahnya selalu tampak tenang dan teduh. Wajahnya 
sangat jarang terlihat susah dan sedih walaupun 
suaminya didiagnosis mengidap penyakit langka dan 
sedang dirawat di rumah sakit. Saat rekannya bertanya 
kepada Vivi apa rahasia dari damai sejahtera dan 



sukacitanya, ia menjawab, “Itu bukan sebuah rahasia, 
tetapi karena seorang Pribadi. Yesus hidup dalamku. 
Tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan 
ketenangan dan sukacita yang saya alami dan rasakan 
di tengah pergumulan saya.” 
 
Ya betul, rahasia dari damai sejahtera dan sukacita 
terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. 
Namun, sering kali ketika orang-orang merindukan 
damai sejahtera dan sukacita dalam hatinya, mereka 
berpikir damai sejahtera dan sukacita akan mereka 
rasakan ketika memiliki uang, karier yang sukses, atau 
saat mendapat pasangan lalu menikah serta 
membangun keluarga. Namun damai karena situasi 
hidup itu lenyap seketika saat kesukaran atau badai 
hidup melanda. 
 
Ada satu kebenaran yang penting untuk kita pahami, 
yaitu orang tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan 
tanpa menerima Raja Damai dalam hati mereka. Ketika 
ada raja damai dan sukacita dalam hati kita, maka 
kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Hal-hal seperti 
penyakit, kesulitan keuangan, atau bahaya lainnya 
mungkin saja kita alami, tetapi Sang Raja Damai 
Sejahtera meyakinkan kita bahwa Dia memegang hidup 
kita di tangan-Nya. Sehingga sukacita-Nya yang tak 
berkesudahan melimpahi hati kita dan kemuliaan 
Tuhan semakin terpancar terang dalam kehidupan kita. 



RENUNGAN 
Ketika ada RAJA DAMAI dan SUKACITA dalam hati kita, 
maka KEMULIAAN-NYA pun akan mengikuti kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda merindukan kemuliaan Tuhan 

dinyatakan dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, apakah selama ini dalam hati Anda 

sudah ada raja damai dan sukacita? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, apa komitmen 

yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan 
renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami, 
Engkau telah rela memberikan Anak-Mu yang tunggal, 
Sang Raja Damai, sebagai penyelamat dan penolong 

kami. Kami rindu menempatkan Sang Raja Damai 
dalam hati kami, sehingga melalui hidup kami, 

kemuliaan-Mu semakin terpancar. Terima kasih Tuhan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 10-12 
Yohanes 1:29-51 



17 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENYADARI KEBERADAAN MUSUH DAN 

MENGALAHKANNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-20 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata 
Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu 
muslihat Iblis; 
 
Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-72 di 
kota Jember, ada sebuah pertandingan yang digelar, 
yaitu pertandingan tinju. Pertandingan ini menjadi unik 
karena mata kedua pemainnya harus ditutup. Hal itu 
tentu saja membuat para penonton tertawa melihat 
kelucuan kedua pemain yang berusaha menjatuhkan 
lawannya tanpa mengetahui di mana keberadaan satu 
sama lain. Namun, seandainya penutup mata dari salah 
satu pemain itu dilepaskan, dan pertandingan 
dilanjutkan, dapatkah kita membayangkan apa yang 
akan terjadi? Tentu saja pemain tanpa penutup mata 
akan dengan sangat mudah melancarkan serangan dan 
menbuat lawannya jadi bulan-bulanan. 
 



Hal seperti itulah yang sesungguhnya sering kali terjadi 
dalam hidup banyak anak Tuhan. Iblis bisa melihat kita 
dengan sangat jelas. Ia tahu apa yang sedang kita 
lakukan. Sementara kita sering kali tidak menyadari 
keberadaannya. Akibatnya kita pun dijadikan bulan-
bulanan. Berkali-kali iblis melancarkan serangan dan 
mengenai kita. Ia akan mempengaruhi kita supaya kita 
sakit hati. Ia akan ingatkan terus dosa dan kegagalan 
kita, sehingga akhirnya kita sulit untuk bangkit serta 
berjuang kembali. Iblis akan membuat kita percaya pada 
berita-berita yang mendatangkan ketakutan dan 
menanamkan pemikiran yang salah, sehingga kita 
meragukan janji Tuhan, lalu kehilangan damai sejahtera 
 
Namun hari ini, mari buatlah perbedaan. Ingatlah 
peringatan firman Tuhan bahwa keberadaan iblis sama 
seperti singa yang berkeliling untuk mencari 
mangsanya. Ia akan mencari anak Tuhan dan selalu 
mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. 
Kenakanlah selengkap senjata Allah seperti yang dicatat 
di dalam Alkitab. Jangan lagi izinkan hidup kita menjadi 
bulan-bulanan dan bahan tertawaan iblis. Pegang teguh 
janji Tuhan, rebut kembali segala sesuatu yang sudah 
iblis rebut dari hidupmu. Terlebih lagi, di momen Natal 
ini, rebut dengan sekuat tenaga damai sejahtera dan 
sukacita tak berkesudahan yang sudah Tuhan sediakan 
bagi kita. Seiring dengan damai sejahtera dan sukacita 
Natal yang memenuhi hati kita, kita pun akan melihat 



bagaimana Tuhan semakin menyatakan terang 
kemuliaan-Nya. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
JANGAN IZINKAN iblis mencuri damai dan sukacita, 
tetapi kita HARUS REBUT KEMBALI sukacita kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari bahwa Anda ada di 

tengah-tengah peperangan dengan musuh Anda 
yang tidak terlihat? Mengapa? 

2. Adakah iblis berusaha merebut damai sejahtrea dan 
sukacita yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi 
Anda? Dalam hal apakah itu? 

3. Apa tindakan nyata Anda supaya Anda mendapatkan 
kembali sukacita dan damai sejahtera itu? Tuliskan!  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Engkau Raja Damai. Terima kasih atas 

damai sejahtera dan sukacita yang sudah Engkau 
sediakan bagi kami. Kami tahu itu adalah hadiah besar 
bagi setiap kami. Tapi kami tahu, iblis akan berusaha 
merebutnya dari kami. Berikan kami iman yang teguh 
dan roh yang terus berjuang dan berjaga-jaga, supaya 
kami mampu mengalahkan setiap tipu daya iblis dalam 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 13-14 

Yohanes 2 
 



18 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MOMEN PENDAMAIAN DENGAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:23-27 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. 
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa 
yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 
 
Tuhan Yesus sering disebut sebagai Raja Damai (Yes. 
9:5). Kedatangan-Nya ke dunia dahulu diartikan secara 
harafiah oleh orang-orang Yahudi. Mereka 
mengharapkan datangnya seorang Mesias yang 
mampu memimpin dan membawa mereka dalam 
situasi damai dan kebebasan secara politik (Luk. 24:21). 
Akan tetapi, misi damai yang dibawa Tuhan Yesus, 
ternyata berbeda dari apa yang dipikirkan oleh orang-
orang Yahudi. Allah, sang Raja Damai itu, turun ke 
dunia untuk menawarkan perdamaian dengan kita 
manusia. Bukan karena Allah sedang berperang dengan 
kita, tetapi karena dosa membuat manusia berada 
dalam posisi sebagai musuh Allah. Misi inilah yang 



dibawa oleh Yesus Kristus, agar setiap orang 
diperdamaikan kembali dengan-Nya.  
 
Seperti dua orang sahabat yang terlibat adu pendapat 
dan berselisih paham. Hubungan yang tadinya baik 
menjadi renggang. Mereka tidak saling bicara satu 
sama lain. Komunikasi jadi terasa canggung. Mereka 
pun kehilangan momen-momen menyenangkan dalam 
sebuah persahabatan. Begitu pula saat hubungan kita 
dengan Tuhan tidak baik, ada jarak, ada keretakan, ada 
ketidaktaatan, ada pemberontakan, kita menjadi jauh 
dari Tuhan. Rasa damai sejahtera pun lenyap dalam diri 
kita.  
 
Hari Natal bukanlah sekedar perayaan, tetapi juga 
bicara tentang momen pendamaian dengan Allah. Kita 
merayakan lahirnya Sang Juruselamat yang membuka 
jalan perdamaian antara manusia dan Allah. Sebab 
tanpa berdamai dengan Allah, MUSTAHIL kita bisa 
memiliki damai sejahtera yang sejati. Oleh sebab itu, di 
perayaan Natal tahun ini, mari kita evaluasi diri. 
Apakah kita sudah didamaikan dengan Allah? Artinya, 
apakah saat ini kita sudah memiliki hubungan yang baik 
dengan Allah, atau justru merasa sangat jauh dari 
hadirat Allah? Jika ada yang merasa demikian, segera 
berikanlah diri kita untuk didamaikan dengan Allah. 
Maka damai sejahtera yang diberikan Allah, yang tidak 
akan bisa disamai oleh apa pun yang ditawarkan oleh 



dunia, akan kita terima. Membuat kita mengalami 
sukacita yang tak berkesudahan dan kemuliaan Tuhan 
akan bersinar JAUH LEBIH TERANG dari sebelumnya 
dalam hidup kita. (PF)  
 
RENUNGAN 
Natal juga bicara tentang momen PENDAMAIAN 
DENGAN ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Apa arti Natal bagi Anda selama ini?  
2. Sudahkah Anda diperdamaikan dengan Tuhan? Apa 

yang Anda rasakan ketika Anda jauh dari Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda dalam perayaan Natal tahun 

ini?  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang ke 
dunia untuk kami. Karena Engkaulah kami beroleh 

pendamaian dengan Allah. Kini kami pun mau menjadi 
agen-agen yang mewartakan berita kedamaian 

dengan Allah kepada sebanyak mungkin orang yang 
kami kenal, sehingga mereka pun boleh menerima 

damai dan sukacita yang sejati. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 15-16 
Yohanes 3:1-18 



19 DESEMBER 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SATU-SATUNYA JALAN MEMPEROLEH DAMAI 
SEJAHTERA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 48:17-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 48:22 "Tidak ada damai sejahtera bagi orang-
orang fasik!" firman TUHAN. 
 
Ada mata air ajaib yang ternama di sebuah kerajaan di 
bawah kaki gunung. Banyak orang yang datang ke mata 
air tersebut untuk mereguk kesegarannya. Sebagian 
orang memilih untuk menangkupkan kedua telapak 
tangan mereka untuk membawa air tersebut ke bibir 
mereka. Sebagian lagi merendahkan kepala dan 
meminumnya langsung dari permukaan air. Namun, ada 
beberapa orang yang tidak segan-segan menyelam ke 
dalam mata air untuk meresapi kesegarannya dengan 
segenap pori-pori tubuh mereka. Namun, meski mereka 
boleh menikmati air tersebut sepuasnya, mereka tidak 
bisa menggunakan wadah untuk menciduk maupun 
membawanya keluar dari mata air. Banyak orang telah 
mencobanya, tetapi entah mengapa, air tersebut selalu 



menguap hilang begitu wadah tersebut diangkat dari 
air. Itu sebabnya, dari waktu ke waktu, orang-orang 
membawa keluarga dan orang terkasih mereka ke mata 
air tersebut untuk turut menikmati kesegarannya. 
 
Sepanjang sejarah umat manusia, mata air selalu 
menjadi sumber kehidupan. Tanpa air, tubuh kita bukan 
hanya akan mengalami dehidrasi, tetapi juga kematian. 
Seperti tubuh yang membutuhkan air, demikian juga 
jiwa dan roh kita membutuhkan jenis mata air lainnya. 
Mata air itu adalah Tuhan sendiri. Hanya ketika kita 
berada di dekat-Nya, kita dapat mereguk damai 
sejahtera dan sukacita yang menyegarkan jiwa kita.  
 
Masalahnya, ada begitu banyak hal yang bisa 
menjauhkan kita dari Tuhan dan hati kita pun 
mengering. Terlebih lagi di hari-hari ini. Ada begitu 
banyak permasalahan dan beban hidup yang 
bermunculan akibat dari situasi pandemi yang kini 
mencengkeram dunia ini. Namun justru, di situasi kelam 
seperti sekaranglah waktu yang terbaik untuk 
melangkah mendekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan 
sendiri yang akan mengajari dan menuntun kita. Meski 
kita berjalan di tempat-tempat yang tandus, damai 
sejahtera dan sukacita yang tak berkesudahan tidak 
akan pernah berhenti mengaliri hidup kita. Tuhan akan 
membawa kita pada kemuliaan yang lebih terang dari 
sebelumnya. (MV.L) 



RENUNGAN 
DAMAI SEJAHTERA dari Tuhan HILANG saat kita 
MENJAUH dari Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah situasi hati Anda belakangan ini?  
2. Mengapa damai sejahtera bisa hilang ketika kita 

menjauh dari Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat mendekat kepada Tuhan di 

hari-hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mau terus berada dekat 

dengan-Mu. Hanya di dekat-Mu sajalah, hati kami 
boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang 
berlimpah. Tak peduli situasi apa pun yang menerpa 
kami saat ini. Tuntunlah kami, ya Tuhan, ajari kami 

jalan-jalan-Mu, agar kami hidup seturut kehendak-Mu 
dan memenuhi tujuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 17-18 

Yohanes 3:19-36 

 

 

 



20 DESEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENUJU DAMAI SEJAHTERA BERSAMA SANG 

PENASIHAT AJAIB  

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 9:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 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 seorang yang terkenal bijak di suatu daerah. Suatu 
hari ia didatangi seorang pemuda yang sedang 
dirundung masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda 
tersebut langsung menceritakan semua masalahnya. 
Setelah pak tua bijak tersebut mendengarkan cerita si 
pemuda, ia mengambil segenggam serbuk pahit dan 
menaburkannya ke dalam segelas air putih. Katanya 
kepada pemuda tersebut, "Coba minum ini dan katakan 
bagaimana rasanya?” Pemuda tersebut meminumnya 
dan merutuk, "Pahit! Pahit sekali." Pak tua bijak itu 
tersenyum, lalu mengajak si pemuda berjalan ke telaga.  
 



Sesampainya di telaga, pak tua itu kembali menaburkan 
serbuk pahit tersebut ke telaga, dan dengan sepotong 
kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air itu dan 
minumlah." Pemuda itu meminum air telaga dan 
berkata, "Segar." "Engkau tidak merasakan pahit?" 
tanya si pak tua. Pemuda tersebut dengan yakin 
mengatakan, "Tidak." Pak tua bijak itu tertawa, “Nak, 
pahitnya hidup adalah seperti serbuk pahit tadi. 
Kepahitannya sangat tergantung dari wadah yang kita 
pakai. Semakin luas hati kita, semakin kita tidak 
terpengaruh dengan kapahitan hidup ini.” 
 
Ada begitu banyak orang pandai di dunia ini. Mereka 
menganggap diri mereka bijaksana, terlebih ketika 
nasihatnya banyak dikutip oleh orang lain dan 
mendapat kepercayaan untuk menjadi motivator. 
Namun, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya 
terjatuh dan dilupakan orang. Akan tetapi, menjadi 
berbeda ketika kita meminta tuntunan kepada Yesus. 
Sebab barang siapa yang mau mendengarkan nasihat-
Nya, akan mendapatkan tuntunan yang membawa 
damai sejahtera, bahkan seperti sungai yang tidak 
pernah kering (Yes. 48:18). Yesus, Sang Penasihat Ajaib 
yang akan menuntun kita menuju damai sejahtera, 
dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Oleh 
karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendekat dan 
senantiasa mendengarkan nasihat-Nya. Ketika kita 
semakin dekat dengan Tuhan, hati kita pun akan 



dipenuhi sukacita yang tak berkesudahan dan kita 
menjalani hari-hari yang lebih terang dari sebelumnya.  
 
RENUNGAN 
Yesus adalah SANG PENASIHAT AJAIB yang akan 
menuntun kita menuju DAMAI SEJAHTERA yang seperti 
sungai yang tidak pernah kering. 
 
APLIKASI 
1. Adakah damai sejahtera dalam hati Anda setiap hari? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, bagaimana caranya agar hidup Anda 

senantiasa dalam damai sejahtera di segala kondisi? 
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat 

mengaplikasikan renungan pada hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau 

senantiasa ada bagi kami, menolong kami, menyertai 
kami, dan menuntun kami. Kami percaya, dalam 

tinggal dekat dengan-Mu, kami akan merasakan damai 
sejahtera, apa pun keadaan yang kami hadapi. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 19-21 
Yohanes 4:1-30 


