21 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KERINDUAN TUHAN ATAS KESATUAN ANAK-ANAKNYA
BACAAN HARI INI
Mazmur 133:1-3
RHEMA HARI INI
Mazmur 133:1 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh,
alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudarasaudara diam bersama dengan rukun!
Sebelum pandemi, komsel Fani sangat solid. Setiap
anggota komselnya pun memiliki roh yang menyalanyala. Namun kini, dengan adanya protokol kesehatan
yang mengharuskan orang-orang menjaga jarak, Fani
terpaksa memindahkan komselnya melalui jalur online.
Setiap minggunya di hari dan jam komsel mereka, Fani
tetap mengadakan komsel melalui media Zoom. Tak
bisa dipungkiri, komsel online terasa berbeda dengan
komsel fisik. Ada saja hambatan yang mereka temui.
Entah itu koneksi internet yang terputus-putus. Atau
ada yang masih harus bekerja di waktu yang sama
dengan komsel karena WFH. Ada juga yang di-PHK,
sehingga tidak memiliki dana lebih untuk membeli
kuota internet. Pun ada yang mulai kendor api rohnya.

Lambat laun, komsel yang dulunya ramai perlahanlahan anggotanya mulai berkurang satu per satu.
Bahkan karena merasa tidak diperhatikan, ada juga
beberapa anak sel Fani yang malah pindah ke
komunitas lainnya. Fani pun sedih melihat kondisi
komselnya saat ini. Ia berdoa dan menjerit kepada
Tuhan meminta hikmat. Kemudian ia bangkit dan
melangkah, memakai momen menjelang Natal ini
untuk menabur kasih kepada anak-anak selnya. Ia
mulai kembali merangkul mereka satu per satu. Tanpa
ia sadari, kehangatan itu kembali menyala lagi dalam
komselnya.
Ya, banyak perubahan yang terjadi semenjak pandemi
dimulai. Bahkan semua kondisi itu bisa membuat kita
berpikir bahwa keadaan tidak akan pernah menjadi
normal kembali. Kita pun jadi lebih fokus kepada
kepentingan diri kita masing-masing, sampai-sampai
tanpa kita sadari kasih di antara sesama mendingin.
Melalui momen Natal ini, hendaknya kita semua
disadarkan bahwa kasih yang sejati tidak dapat
dipadamkan oleh jarak. Sekalipun kita semua tengah
terpisahkan oleh jarak, tetapi kehangatan kasih Allah
tetap ada di hati setiap kita, sehingga kebersamaan itu
tetap hadir di antara umat-Nya dan kemuliaan-Nya
yang lebih terang lagi boleh dinyatakan di atas kita.

RENUNGAN
KERINDUAN TUHAN adalah, ada KESATUAN dan
KEBERSAMAAN atas kita semua, anak-anak-Nya.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menjaga kebersamaan dengan
sesama umat Tuhan? Mengapa demikian?
2. Mengapa Tuhan rindu anak-anak-Nya rukun bersatu
bersama?
3. Menurut Anda, apakah yang dapat Anda lakukan
untuk tetap menjaga kesatuan sekalipun terpisahkan
oleh jarak?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama pandemi ini
kami menjadi terlalu memusingkan kepentingan kami
sendiri, sehingga kami lupa untuk menjaga
kebersamaan dengan saudara seiman kami. Terima
kasih Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan
kami, ya Tuhan. Penuhi hati kami dengam kehangatan
kasih-Mu dan mampukan setiap kami agar kami bisa
menyalurkannya kepada sesama kami. Sehingga
kesatuan dan kerukunan boleh terjaga di antara umatMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Raja-Raja 22-23
Yohanes 4:31-54

22 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MOMEN NATAL, MOMEN PENUH KEBERSAMAAN
BACAAN HARI INI
Lukas 2:8-20
RHEMA HARI INI
Lukas 2:14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang
mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara
manusia yang berkenan kepada-Nya."
Bulan Desember menjadi bulan yang sangat dinantikan
datangnya oleh Daniella dan keluarganya. Bagaimana
tidak, di musim liburan itu, biasanya Daniella akan
pulang ke kampung halamannya untuk berkumpul
dengan orangtua dan saudara-saudaranya. Daniella
yang tinggal, bekerja, dan berumah tangga di Jakarta
sangat senang ketika hari Natal sudah mendekat. Anakanak pun selalu bersemangat ketika mempersiapkan
keperluan-keperluan yang akan dibawa sewaktu
pulang kampung.
Namun, tahun ini Daniella harus mengurungkan niat
untuk bisa berkumpul dengan keluarga di desa.
Mengingat kondisi pandemi yang belum mereda, ia
dan suaminya memutuskan tetap di Jakarta. Sebagai

gantinya, Daniella mengajak anak-anak dan
orangtuanya untuk berkumpul secara virtual pada
waktu Natal nanti, sehingga mereka tetap bisa
berkumpul, berdoa, dan makan bersama. Daniella tidak
mau kondisi sekarang ini menghalangi momen
kebersamaan mereka.
Ya, momen Natal adalah momen yang penuh
kebersamaan. Hari ketika kita dikelilingi dengan orangorang terkasih. Meskipun tahun ini berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya, janganlah kita mengubah
kebiasaan untuk selalu bersama-sama dengan keluarga
kita, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani.
Tidak peduli jarak membentang memisahkan, kita
tetap bisa menjadikan Natal sebagai hari yang penuh
kebersamaan. Dengan selalu bersama-sama, kita bisa
saling mendukung satu sama lain. Kita bisa menghibur
saat ada yang sedih, menguatkan saat ada yang lelah,
juga memberikan kehangatan saat ada yang merasa
sepi dan sendirian. Bersama-sama, kita akan semakin
kuat menghadapi tantangan. Kiranya pada Natal tahun
ini, kebersamaan dan kesatuan di antara kita akan
dipulihkan melebihi sebelumnya dan itu akan menjadi
kado Natal yang sangat indah bagi kita semua. Selamat
menyambut hari Natal dan tetap jadikanlah Natal
menjadi momen yang penuh kebersamaan. (LEW)

RENUNGAN
Momen NATAL
KEBERSAMAAN.

adalah

momen

YANG

PENUH

APLIKASI
1. Apakah Anda sudah menjadikan momen Natal
menjadi momen yang penuh kebersamaan? Jika
sudah atau belum, mengapa?
2. Mengapa momen Natal bisa menjadi momen yang
penuh kebersamaan?
3. Bagaimana cara Anda agar di momen Natal tahun
ini Anda tetap bisa menjadikannya sebagai momen
yang penuh kebersamaan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa
merayakan Natal tahun ini. Meskipun berbeda dari
Natal biasanya, kami mau menjadikan momen Natal
ini momen yang penuh kebersamaan dengan orangorang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Raja-Raja 24-25
Yohanes 5:1-24

23 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KUNCI MENGALAMI KEMULIAAN TUHAN
BACAAN HARI INI
Hagai 2:2-10
RHEMA HARI INI
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,
Cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai
masalah hidup sendirian? Mungkin untuk sementara
kita bisa berkata cukup, tetapi untuk jangka waktu
lama, tentunya akan sangat sulit jika kita hanya
sendirian. Tuhan pun tidak pernah menciptakan
manusia sebagai makhluk-makhluk individualis. Tuhan
menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang
perlu hidup bersama untuk saling menolong,
meneguhkan, dan menguatkan. Karena ada waktu kita
butuh dikuatkan, sebaliknya ada saat ketika kita bisa

menguatkan. Tidak ada manusia yang sempurna, 100%
kuat, dan sanggup mengatasi segalanya sendirian.
Bayangkan jika kita tidak memiliki teman-teman yang
bisa saling mendukung dan saling menasihati, memberi
masukan, mengingatkan, atau menegur apabila kita
melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tentu kita
akan tidak lebih kuat menghadapi segala permasalahan
yang hadir dalam hidup kita. Kita dapat melihat sebuah
contoh dalam Alkitab, yaitu ketika ada orang lumpuh
yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum (Mrk. 2:112). Begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus,
sehingga tidak mungkin bagi si lumpuh untuk bisa
menerobos kerumunan. Namun, pada akhirnya ia
mampu bertemu Yesus dan disembuhkan.
Bagaimana ia dapat bertemu Yesus? Ternyata, Alkitab
mencatat bahwa ada empat orang temannya
menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya
yang terbaring di atas tilam. Jika seandainya si lumpuh
tidak mempunyai teman, ia pasti tidak akan sempat
bertemu dengan Yesus dan mengalami kemuliaan yang
besar. Dari kisah ini, kita dapat belajar pentingnya
untuk membangun kebersamaan dengan saudarasaudara seiman. Mari, jadikan Natal sebagai momen
kebersamaan di antara kita semua, sehingga kemuliaan
Tuhan yang lebih lagi boleh semakin terpancar di
tengah-tengah kita.

RENUNGAN
Membangun KEBERSAMAAN yang kuat adalah KUNCI
mengalami KEMULIAAN TUHAN.
APLIKASI
1. Menurut Anda, mengapa kebersamaan yang kuat
dapat menjadi kunci dalam mengalami kemuliaan
Tuhan?
2. Apakah selama ini Anda sudah membangun
kebersamaan dengan orang-orang di sekitar Anda?
3. Setelah membaca renungan hari ini, apa yang
menjadi komitmen Anda untuk dapat mengalami
kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas segala
kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ajar
kami untuk senantiasa dapat membangun
kebersamaan yang kuat, karena kami rindu kemuliaanMu terpancar dalam hidup kami. Sehingga banyak
orang melihat bahwa Engkau berkarya secara nyata
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Tawarikh 1-3
Yohanes 5:25-47

24 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
TIDAK ADA KEGELAPAN YANG KEKAL
BACAAN HARI INI
2 Korintus 4:1-6
RHEMA HARI INI
2 Korintus 4:6 Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari
dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang
membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang
kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Hanya dalam sekejap, kehidupan Maria yang awalnya
biasa-biasa saja menjadi penuh pergumulan. Setelah
menerima kasih karunia dan janji Tuhan, ia hampir
kehilangan tunangan dan melepas semua impiannya.
Ketika akan melahirkan Bayi Yesus pun, ia dan Yusuf
tidak dapat menemukan tempat yang layak untuk
bersalin. Bahkan, setelah melahirkan Bayi Yesus, ia
harus menggunakan sebuah palungan sebagai buaian
bayi. Jika kita renungkan, malam sebelum Natal
memang menjadi malam yang sangat gelap. Dapat kita
lihat dari perjuangan Maria dan Yusuf dalam
perjalanan mereka mencari tempat untuk Maria
melahirkan. Bagi gembala-gembala di padang yang
sedang melakukan rutinitas pekerjaannya. Juga ketika

orang Majus dari Timur yang hanya mengandalkan
bintang timur dalam mencari Bayi Yesus.
Namun, saat kegelapan sudah sampai di puncaknya,
LAHIRLAH YESUS KE DUNIA dan TERANG MULAI
BERSINAR. Para gembala kembali menemukan harapan
bahwa Tuhan masih ada saat ada malaikat yang
menjumpai mereka.
Orang-orang Majus pun
menemukan dan melihat terang kebesaran Tuhan
ketika melihat Bayi Yesus. Maria sendiri pun melihat
bagaimana kegelapan yang telah ia alami berubah
menjadi terang yang sangat besar. Bahkan terang
tersebut juga sanggup menerangi dan membawa
sukacita bagi para gembala dan orang-orang Majus
yang datang. Sungguh luar biasa!
Pada awal tahun 2020, kita menerima janji Tuhan
tentang tahun kemuliaan Tuhan. Namun, pada
realitanya, janji itu justru membawa kita melewati
kegelapan demi kegelapan. Akan tetapi, kegelapan itu
memang harus ada, SUPAYA TERANG YANG DATANG
SEMAKIN NYATA. Hari Natal menjadi bukti bahwa janjiNya ya dan amin. Sepanjang apa pun kegelapan malam
yang sedang kita lalui, pasti akan segera berubah
menjadi pagi yang penuh dengan terang Kristus. Tuhan
pun rindu agar terang itu tidak hanya terpancar bagi
kita sendiri saja, tetapi juga sampai menerangi seluruh
dunia.

RENUNGAN
Sepanjang apa pun kegelapan malam yang kita lalui,
PASTI BERUBAH menjadi PAGI yang penuh dengan
TERANG KRISTUS.
APLIKASI
1. Kegelapan apakah yang masih Anda rasakan sampai
saat ini?
2. Percayakah Anda bahwa segelap apa pun keadaan
Anda saat ini, semua itu akan digantikan dengan
terang kemuliaan Tuhan?
3. Di malam Natal ini, apakah komitmen Anda untuk
tetap bangkit menjadi terang bagi sekeliling Anda?
Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, Engkaulah terang kami yang ajaib.
Kegelapan boleh ada di sekeliling kami, tapi satu yang
kami tahu, semua itu PASTI AKAN BERLALU. Karena
janji-Mu ya dan amin, DAN TIDAK BISA DIGAGALKAN.
Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, supaya kami mampu
tetap berharap dan teguh berdiri bersama-Mu, sampai
terang dan kemuliaan yang semakin besar itu NYATA
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Tawarikh 4-6
Yohanes 6:1-21

25 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MEMBERITAKAN SATU-SATUNYA TERANG SEJATI
BACAAN HARI INI
Yohanes 1:1-18
RHEMA HARI INI
Yohanes 1:9 Terang yang sesungguhnya, yang
menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam
dunia.
Saat itu malam, gelap, dan, sunyi. Tidak ada yang
mengeluarkan suaranya. Hanya bunyi nafas yang
terdengar. Semua orang menanti-nantikan sesuatu.
Akhirnya sebuah lidah api menyala dalam kegelapan.
Lalu dari cahaya itu, muncul cahaya-cahaya yang lain.
Seiring dengan lagu “Malam Kudus” yang mulai
dilantunkan, semakin banyak cahaya lilin yang
dioperkan ke seluruh tempat. Kegelapan tak lagi
menguasai dan wajah-wajah pun terlihat jelas. Inilah
pemandangan yang umumnya kita lihat di malam
sebelum hari Natal. Dari tahun ke tahun. Dari generasi
ke generasi.
Ya, untuk waktu yang lama, cahaya api melambangkan
kekuatan yang memberikan kehidupan, sukacita, dan
harapan. Berkebalikan dengan kegelapan yang

menyimbolkan kematian dan kehancuran. Pun
penyalaan lilin pada momen Natal bukan sekedar
tradisi, tetapi memiliki makna mendalam. Umat Kristen
melakukannya sebagai peringatan lahirnya Sang Terang
Sejati yang datang ke muka bumi ini 2.000 tahun yang
lalu.
Terang itulah yang kini dibutuhkan oleh dunia ini. Lebih
dari
sebelum-sebelumnya,
kegelapan
tengah
merundung segala sudut bumi. Lebih dari sebelumnya,
banyak orang membutuhkan harapan dan jawaban.
Dunia ini boleh menawarkan berbagai jenis cahaya
yang dapat mencerahkan hidup mereka. Namun semua
itu hanya bersifat sementara, dan tak jarang membawa
kegelapan yang lebih pekat lagi pada akhirnya. Hanya
terang Yesus sajalah yang tidak akan pernah padam.
Hanya satu masalahnya. Kalau tidak ada yang
memberitahukan kepada mereka, bagaimana mereka
bisa mengetahuinya? Selayaknya nyala api lilin yang
dioperkan dari satu orang ke yang lainnya, kita
memiliki tugas yang sama untuk menyalakan terang api
Kristus di hati sesama kita. Sampai seluruh muka bumi
dipenuhi terang kasih Kristus dan kegelapan tidak lagi
menguasai. (MV.L)
RENUNGAN
TERANG SEJATI yang DIJANJIKAN akan datang ke
dalam dunia yang gelap ini hanyalah pribadi YESUS
KRISTUS.

APLIKASI
1. Apakah yang dimaksud dengan terang sejati?
2. Mengapa hanya Yesus sajalah yang dapat menjadi
terang sejati dalam hidup Anda?
3. Bagaimana Anda bisa menjadikan Yesus sebagai
terang sejati dalam hidup Anda? Lalu, bagaimana
Anda bisa menyebarkan terang itu kepada sekeliling
Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tak
pernah membiarkan kami berjalan dalam kegelapan.
Engkau menghadirkan terang-Mu ke dunia ini,
sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kasih-Mu
yang memberikan harapan, sukacita, dan kedamaian
sejati yang kami perlukan dalam hidup kami. Bapa,
tuntunlah kami, agar kami boleh menjadi pembawa
terang-Mu dalam dunia yang diliputi kegelapan ini,
sehingga kami boleh menerangi hati banyak orang
dengan terang sejati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Tawarikh 7-9
Yohanes 6:22-44

26 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MENJADIKAN NATAL SEBAGAI MOMEN UNTUK
BERBAGI KASIH
BACAAN HARI INI
Yohanes 13:31-35
RHEMA HARI INI
Yohanes 13:34 Aku memberikan perintah baru kepada
kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama
seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu
harus saling mengasihi.
Dua orang kakak beradik sepakat untuk membuka
usaha perkebunan bersama dan hasilnya akan dibagi
sama rata. Sang kakak adalah seorang ayah dengan istri
dan tiga orang anak, sementara si adik masih lajang
dan sedang kuliah. Seiring berjalannya waktu, usaha
mereka pun membuahkan hasil. Namun, sang adik
mulai berpikir, mestinya kakaknya menerima bagian
lebih banyak karena sudah berkeluarga. Sedangkan ia
hanya hidup sendiri dan biaya kuliahnya pun tak
seberapa. Sang adik memutuskan memberikan
sekantong pupuk ke gudang kakaknya dengan diamdiam. Akan tetapi, rupanya sang kakak pun mempunyai
pertimbangan sendiri. Ia berpikir hidupnya lebih enak

karena ada istri dan anak-anak yang membantunya.
Sang kakak pun memberikan sekantong pupuk ke
gudang adiknya. Selang berapa lama, mereka berdua
menyadari jumlah pupuk di gudangnya tidak
berkurang. Sampai suatu malam, secara tidak sengaja
mereka bertemu di tengah-tengah gudang dengan
masing-masing membawa sekantong pupuk.
Ya, seperti itulah gambaran tentang berbagi kasih.
Seperti halnya dengan kisah dalam Alkitab yang
menceritakan tentang orang lumpuh di Kapernaum,
yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari
orang di sekitarnya. Keempat rekannya menggotong
dan membawanya naik ke atap rumah, lalu
menurunkannya di hadapan Yesus. Orang lumpuh itu
pun mendapatkan kesembuhan bahkan keselamatan
dari Tuhan sebab perhatian dan kasih dari rekanrekannya (Mrk. 2:1-4).
Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita
tentang
pentingnya
saling
mengasihi
dan
memperhatikan. Jadikan hari Natal sebagai momen
yang paling tepat bagi kita untuk meneladani kasih
Tuhan kepada manusia dengan memperhatikan orangorang di sekitar kita dan berbagi kasih dengan mereka.
Ambil langkah untuk melakukan kebaikan sehingga
terang Tuhan atas kita semakin bersinar secara luar
biasa!

RENUNGAN
Natal adalah momen yang tepat untuk SALING
MEMPERHATIKAN dan BERBAGI KASIH.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menjadikan Natal sebagai momen
untuk saling memperhatikan dan berbagi kasih?
Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita
berbagi kasih dengan orang di sekitar kita?
3. Apa komitmen Anda untuk menjadikan Natal
sebagai momen yang tepat untuk berbagi kasih?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada
kami. Kami rindu hidup kami senantiasa memancarkan
kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami,
sehingga melalui kami banyak orang diselamatkan.
Roh Kudus, ajar kami untuk memilki keberanian
melangkah dalam berbagi kasih kepada mereka yang
membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Tawarikh 10-12
Yohanes 6:45-71

27 DESEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENJANGKAU JIWA DI MOMEN NATAL
BACAAN HARI INI
Yesaya 61:1-4
RHEMA HARI INI
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orangorang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk
hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orangorang tawanan, dan kepada orang-orang yang
terkurung kelepasan dari penjara,
Kelaparan sampai lemas, kelelahan, ketakutan, bahkan
terancam diterkam oleh binatang buas. Seperti itulah
bahaya yang dapat menimpa seekor domba yang
tersesat
dan
terlepas
dari
kawanan
penggembalaannya. Itu sebabnya, seorang gembala
yang baik akan segera mencari dombanya yang hilang.
Ia tak akan menyerah dan pulang sampai menemukan
domba tersebut. Dapat dibayangkan betapa besar
kelegaan dan kehangatan yang dirasakan si domba
ketika ditemukan oleh sang gembala.

Bukan kebetulan bila Tuhan Yesus mengumpamakan
jiwa-jiwa yang terhilang sebagai domba yang tersesat.
Bila tak ada yang mencari dan menyelamatkan mereka,
jiwa mereka bisa terancam bahaya. Bahkan
kebinasaan. Sementara itu, hati Tuhan terlalu penuh
dengan belas kasihan terhadap setiap jiwa yang
terhilang. Dia tak menginginkan siapa pun menjadi
binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah
sebab-Nya, Dia turun ke dunia ini sebagai manusia
untuk menyelamatkan kita semua. Itulah esensi Natal.
Itu sebabnya, mari kita undang dan bawa mereka yang
sedang membutuhkan kehangatan kasih Allah untuk
berjumpa dengan Tuhan di momen Natal ini. Mari
mulai bangkit dan lihat orang-orang yang ada di
sekeliling kita. Mungkin ada yang sedang dalam
masalah, butuh teman, bahkan terhilang dan lemah.
Betapa mereka memerlukan seseorang untuk
menjangkau dan menggandeng mereka kembali. 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, sehingga
melalui kebersamaan yang kita bagi bersama,
kemuliaan Tuhan terpancar semakin terang dari
sebelumnya.

RENUNGAN
UNDANG dan BAWA mereka yang SEDANG
MEMBUTUHKAN KEHANGATAN KASIH ALLAH untuk
berjumpa dengan Tuhan di momen Natal.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda berdoa minta Roh Kudus untuk
menunjukkan orang-orang yang harus Anda
undang?
2. Mengapa Anda perlu membawa jiwa-jiwa yang
terhilang kembali kepada Tuhan?
3. Bagaimana Anda dapat mulai menjangkau orang
tersebut,
memberikan
undangan,
serta
menindaklanjutinya sampai berhasil?
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, kami butuh tuntunan-Mu, tunjukkan kami
orang-orang yang harus kami undang dan layani,
sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi
mereka dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Tawarikh 13-15
Yohanes 7:1-27

