


20 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KESUKAAN BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 2:10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat 
bersukacitalah mereka. 
 
"Berdasar hasil penelitian terakhir, diperkirakan bahwa 
dunia akan bebas dari COVID-19 pada tahun 2022, 
sehingga aktivitas kita semua bisa kembali normal 
seperti sedia kala." Jika Anda mendengar atau membaca 
berita seperti itu, perasaan apakah yang timbul dalam 
hati Anda? Tentu saja siapa pun yang membacanya akan 
merasa sukacita. Kenapa? Karena kita merasa tenang 
bahwa kita akhirnya bisa selamat dari COVID-19. 
 
Itu padahal hanya berita mengenai bebas dari COVID-
19. Lalu bagaimana jika beritanya adalah bahwa kita 
bebas dari ancaman jurang neraka? Tentu seharusnya 
sukacitanya jauh lebih besar daripada berita bebas dari 
COVID-19. Karena semengerikan apa pun COVID-19, 
sifatnya hanyalah sementara saja di dunia, sedangkan 
keselamatan dari Tuhan adalah keselamatan yang kekal. 
 
Benar, lahirnya Yesus Sang Juruselamat Dunia sudah 
seharusnya menjadi berita dan sekaligus momen 



terindah dan paling berharga bagi setiap kita, anak-anak 
Tuhan. Namun, sudahkah sang Juruselamat itu lahir 
dalam hati setiap kita? Karena dengan lahirnya Yesus 
dalam hati kita, berarti kita menerima garansi 
keselamatan yang tidak hanya satu, dua, lima, atau 
sepuluh tahun saja, tetapi kekal selama-lamanya. Maka 
dari itu, di momen Natal ini, marilah kita undang Yesus 
untuk lahir dalam sanubari setiap kita dan terimalah 
sukacita level tertinggi dalam hidup kita. 
 
 
RENUNGAN 
Natal membawa KESUKAAN BESAR. 
 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Yesus lahir dalam hidup Anda? Jika 

sudah, ceritakanlah bagaimana pengalaman Anda 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 
dalam hidup Anda! 

2. Mengapa Natal membawa kesukaan besar dalam 
hidup Anda? 

3. Renungkanlah, apa yang sekiranya dapat Anda 
lakukan dalam menyambut momen kesukaan besar 
ini? 

 

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih, ya Bapa, Engkau sudah menyerahkan 

Anak-Mu yang tunggal untuk lahir dan wafat bagi 
setiap umat manusia. Sehingga kami yang seharusnya 

binasa, sudah Engkau bebaskan dan Engkau 
selamatkan dari hukuman kekal. Biarlah kesukaan 
besar yang telah kami terima ini tidak hanya kami 

nikmati sendiri tapi juga bisa kami bagikan ke sekeliling 
kami di momen Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 19-21 

Yohanes 4:1-30 

       

 

 

 

 



21 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMBUKA HATI UNTUK SANG JURUSELAMAT 

 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 
mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku 
dan membukakan pintu, Aku akan masuk 
mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama 
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku. 
 
Bagi kebanyakan orang, membicarakan soal kematian 
merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Topik 
tersebut menjadikan suasana menjadi muram, kaku, 
dan tidak nyaman. Padahal kematian adalah satu hal 
yang pasti dialami oleh semua orang. Banyak yang 
menganggap hal itu masih lama, masih belum akan 
terjadi dalam waktu dekat, dan mereka masih punya 
banyak waktu untuk menikmati hidup di dunia. Mereka 
yang berpikiran seperti ini, menutup hatinya rapat-rapat 
akan suatu kebenaran yang hakiki. Akan apa yang pasti 
mereka hadapi ketika waktunya tiba.  
 
Kita semua pastinya ingin masuk ke sorga, tetapi 
sadarkah kita bahwa tanpa Tuhan Yesus, kita tidak 
memiliki jaminan apa pun untuk bisa masuk ke sana. 
Ada sebagian orang yang berpendapat, nanti saja 



bertobatnya, setelah sakit atau tua. Setelah kita tidak 
berdaya, barulah kita mencari jalan keselamatan. 
Alangkah baiknya bila kita bisa mengingat bahwa bagi 
Tuhan memang selalu ada waktu, tetapi kita tidak selalu 
memiliki waktu.  
 
Karena itu, jangan tunda lagi untuk menerima 
keselamatan. Lihatlah, Tuhan Yesus sudah berdiri di 
depan pintu hati kita dan mengetoknya. Dia Sang 
Juruselamat yang telah memberikan nyawa-Nya bagi 
kita, telah datang ke dunia. Mari, jangan lagi keraskan 
hati. Bukalah pintu hati kita dan terimalah Tuhan Yesus 
masuk ke dalam hidup kita. Lahirnya Tuhan Yesus di hati 
kita, itulah Natal yang sesungguhnya. Keselamatan kekal 
yang dibawa-Nya akan mendatangkan sukacita di level 
tertinggi dalam hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
BUKALAH pintu HATI untuk menerima JURUSELAMAT 
dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, 

pernahkah Anda merasakan bahwa Dia mengetok 
pintu hati Anda?  

2. Apakah makna keselamatan bagi Anda?  
3. Maukah Anda menerima jaminan keselamatan? 

Apa keputusan yang Anda ambil?  



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang ke 
dunia untuk menyelamatkan kami. Kami mau buka 
pintu hati kami lebar-lebar, masuklah dalam hidup 
kami dan jadilah Juruselamat kami satu-satunya. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 22-23 

Yohanes 4:31-54 

 

 

 



22 DESEMBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KESUKAAN YANG DARI SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang 
kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang 
kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak 
kelihatan adalah kekal. 
 
Hal-hal yang tidak kelihatan, sering kali disepelekan dan 
dianggap tidak nyata karena tidak dapat ditangkap oleh 
pancaindra serta tidak mudah dipahami oleh akal 
pikiran manusia. Sebab manusia cenderung berjalan 
menurut apa yang dilihat oleh mata atau apa yang 
ditangkap oleh pancaindra. Misalnya: uang. Uang 
adalah sesuatu yang nyata, yang dapat kita gunakan 
untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jika kita tidak 
memiliki uang, tentunya kita juga bingung dan khawatir 
serta melakukan berbagai cara untuk mendapatkan 
uang supaya kehidupan kita sehari-hari dapat tercukupi. 
 
Dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus menceritakan 
kepada jemaat akan pelayanannya yang penuh dengan 
penderitaan dan kesulitan. Begitu sulit dan 
menderitanya sampai-sampai Paulus dan teman-
temannya merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati 



(2 Kor. 1:8-9). Walaupun demikian, Paulus tetap setia 
dan tidak tawar hati melakukan pelayanannya. Paulus 
mengatakan bahwa ia selalu mengarahkan hidupnya 
pada yang tidak kelihatan, yaitu kesukaan sorga. Hal itu 
berarti, ia mengarahkan hidupnya pada hal yang kekal.  
 
Ya, jika selama ini kita hanya berpatokan pada hal-hal 
yang kelihatan saja, itu semua karena kita berjalan 
dengan menggunakan mata jasmani saja. Supaya kita 
mengalami suatu terobosan, marilah kita menggunakan 
mata rohani kita dan berjalan sesuai dengan iman 
percaya kita dalam Kristus Yesus. Bagaimanapun, kita 
telah menerima sukacita level tertinggi dari Tuhan, yaitu 
keselamatan daripada-Nya. Hal itu seharusnya 
memberikan kita kekuatan untuk terus mengejar hal-hal 
yang kekal, bukan hal-hal dari dunia ini.  
 
 
RENUNGAN 
Kesukaan yang dari DUNIA semuanya bersifat hanya 
SESAAT, tetapi kesukaan yang dari SORGA adalah 
kesukaan yang dari DALAM HATI. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan kesukaan dari 

sorga?  
2. Mengapa penting bagi kita untuk memperoleh 

kesukaan dari sorga? 
3. Bagaimana Anda dapat memperoleh kesukaan dari 

sorga? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bantu kami untuk dapat melihat 

seperti Engkau melihat. Biarlah kami bisa hidup 
memfokuskan diri pada perkara-perkara yang dari 
sorga, yang kekal, dan menyenangkan hati-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 24-25 

Yoh 5:1-24 



23 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HADIAH YANG TAK TERNILAI HARGANYA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 13:44 "Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta 
yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu 
dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah 
ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 
 
Hari ulang tahun selalu menjadi saat yang paling 
dinantikan oleh Jeje sepanjang tahun. Bagaimana tidak, 
setiap tahunnya, orangtua Jeje selalu menyiapkan kue 
ulang tahun dan banyak hadiah. Jeje sangat senang jika 
ia mendapat banyak hadiah dari orangtua maupun 
teman-temannya. Ia selalu merasa tidak sabar ingin 
segera membuka satu per satu hadiah yang 
didapatkannya itu. Rasa penasaran bercampur dengan 
kegembiraan ketika Jeje mulai merobek setiap bungkus 
dari hadiahnya. Meskipun terkadang, hadiah yang 
diperoleh Jeje tidak sesuai dengan harapannya, ia tetap 
merasa saja senang karena menerima hadiah-hadiah 
tersebut. Oleh karena itu, momen ulang tahun menjadi 
momen terindah dan tak terlupakan bagi Jeje. 
 
Siapa yang tidak senang ketika menerima hadiah? 
Sangat sedikit orang yang akan menolak jika ada 



tawaran untuk mendapatkan sebuah hadiah. Meskipun 
kita tidak mengetahui apa isi hadiah yang akan kita 
peroleh, tetapi kita tetap antusias bila ada yang 
memberikan hadiah kepada kita. Terlebih jika hadiah 
yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita perlukan, 
maka hadiah tersebut akan menjadi sangat istimewa 
bagi kita. 
 
Di momen Natal ini, Tuhan Yesus juga sudah 
menyiapkan hadiah istimewa bagi kita semua. Yaitu, 
keselamatan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, 
kita memperoleh keselamatan dan merasakan sukacita 
yang luar biasa. Ya, keselamatan menjadi kado 
anugerah terbesar yang bisa kita terima. Mendapat 
keselamatan adalah sukacita level tertinggi yang tidak 
bisa tergantikan dengan apa pun juga di hidup ini. Oleh 
karena itu, jangan berhenti hanya menerima 
keselamatan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagikan 
sukacita keselamatan kepada mereka yang belum 
mengenal Tuhan, sehingga banyak orang menerima 
hadiah keselamatan itu. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Keselamatan adalah HADIAH yang TAK TERNILAI 
harganya. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mendapatkan hadiah yang tak 

ternilai harganya dalam hidup Anda? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Mengapa keselamatan adalah hadiah yang tak 
ternilai harganya? 

3. Bagaimana Anda bisa memaknai keselamatan 
dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hadiah terindah 
yang Kau berikan bagi kami. Kelahiran-Mu di dunia 
adalah anugerah keselamatan terbesar bagi kami 

semua. Kiranya kasih dan juga anugerah semakin Kau 
limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 1-3 

Yohanes 5:25-47 

 

 

 



24 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERCAYA DAN TERIMA YESUS SEBAGAI 

JURUSELAMAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 1:12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya 
diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 
 
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar 
negara Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu 
syarat bagi setiap warga asing yang hendak pindah 
kewarganegaraan Indonesia. Demikian juga dengan 
setiap manusia yang ingin namanya tercatat sebagai 
warga Kerajaan Sorga, ada satu syarat mendasar yang 
harus dipenuhi terlebih dahulu.  
 
Melalui kisah kepala penjara di Filipi yang menanyakan 
kepada Paulus bagaimana caranya ia dapat 
diselamatkan, kita tahu cara satu-satunya untuk bisa 
terdaftar di sorga adalah percaya kepada Tuhan Yesus 
dan menerima-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat 
secara pribadi dalam hidup kita. Bahkan kisah tersebut 
menceritakan bahwa bukan hanya si kepala penjara 
saja, tetapi seluruh keluarganya pun diselamatkan. 
Karena ia dan keluarga menerima keselamatan dan 



nama mereka terdaftar di sorga, maka Alkitab 
mencatat bahwa ia sangat bergembira (Kis. 16:30-34). 
 
Mari sadari bahwa tanpa Yesus, kita semua adalah 
manusia berdosa yang tidak akan bisa mendapat 
pengampunan dan layak untuk terima hukuman. Hanya 
karena kasih karunia Tuhan sajalah, kita beroleh 
pengampunan dan diselamatkan menjadi warga 
Kerajaan Sorga serta mengalami segala berkat 
kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan tunggu lebih 
lama lagi. Segera ambil keputusan saat ini juga untuk 
menyambut Sang Juruselamat dan terimalah sukacita 
level tertinggi yang bisa kita terima di hidup kita, yaitu 
keselamatan! 
 
RENUNGAN 
Nama kita hanya akan TERCATAT di sorga kalau kita 
PERCAYA dan MENERIMA Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa semua orang terlahir sebagai orang 

berdosa? 
2. Apa pentingnya keselamatan bagi umat manusia? 
3. Bagaimana kita dapat diselamatkan?  

 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengucap syukur atas karunia 

keselamatan melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan 
Yesus Kristus. Kami percaya dan terima dengan iman 

karya keselamatan Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati 
kami sebagai Tuhan dan Juruselamat kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 4-6 

Yohanes 6:1-21 

 

 

 

 

 

 

 



25 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
DISELAMATKAN UNTUK MENYELAMATKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 5:20 ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat 
orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan 
menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi 
banyak dosa. 
 
Seorang ahli bedah yang bertugas sebagai seorang 
misionaris di sebuah rumah sakit di China, berhasil 
menyembuhkan seorang laki-laki yang hampir buta 
karena katarak. Beberapa minggu kemudian, ia sangat 
terkejut karena datangnya 48 orang buta di depan pintu 
rumah sakit. Mereka semua datang untuk minta 
disembuhkan. Hebatnya, semua orang buta tadi sudah 
berjalan lebih dari 375 kilometer dari sebuah daerah 
terpencil di China untuk sampai ke rumah sakit itu. 
Mereka menempuh perjalanan dengan cara memegang 
rantai yang terbuat dari tali. Petunjuk jalan mereka 
adalah laki-laki yang matanya sudah disembuhkan oleh 
misionaris tersebut.  
 
Setelah merasakan sukacita karena terlepas dari 
ancaman kebutaan, laki-laki dari China itu berinisiatif 
mengajak orang lain untuk mendapatkan kesempatan 



yang sama dengannya, yaitu menerima kesembuhan 
mata. Ia juga rindu orang buta lainnya juga bisa 
merasakan sukacita karena bisa melihat kembali.  
 
Apa yang dilakukan orang buta yang telah sembuh 
tersebut menggambarkan dengan baik bagaimana 
seharusnya kita memaknai keselamatan yang Tuhan 
berikan. Karena cintanya Tuhan kepada kita, maka 
diberikan-Nya Anak-Nya yang tunggal, supaya yang 
percaya kepada-Nya tidak akan binasa, melainkan dapat 
hidup kekal. Ya, keselamatan merupakan sukacita level 
tertinggi dalam hidup kita. Sehingga menjadi kewajiban 
bagi kita untuk memberitakan Kabar Baik ini kepada 
sebanyak mungkin orang. Kita bisa memakai segala 
sarana yang kita punya untuk untuk menyelamatkan 
jiwa. Terlebih dengan teknologi internet yang semakin 
maju dapat menjadi sarana penginjilan. Mari bergerak! 
Karena momen Natal ini adalah saat yang tepat untuk 
kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu 
jiwa-jiwa. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita sudah diselamatkan maka giliran kita untuk 
MENYELAMATKAN yang lain. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kerinduan untuk 

menyelamatkan rekan/keluarga/orang-orang di 
sekitar Anda? Mengapa demikian?  

2. Menurut Anda, mengapa kita perlu untuk 
menyelamatkan yang lain juga? 

3. Adakah dalam benak saat ini orang-orang di sekitar 
Anda yang akan Anda beritakan keselamatan? 
Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil? 
Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang 

begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk 
keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ya, Roh 
Kudus ajar kami senantiasa memiliki kerinduan untuk 

memberitakan keselamatan sebanyak mungkin kepada 
orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 7-9 
Yohanes 6:22-44 

 
 



26 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MOMEN TEPAT UNTUK MENYELAMATKAN JIWA-

JIWA 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:35b Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah 

sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang 

sudah menguning dan matang untuk dituai. 

Bagi seorang petani, tidak ada sukacita yang lebih besar 
selain melihat tanaman yang ia rawat sekian lama, 
bertumbuh dan siap dituai. Pada momen menuai inilah, 
keluarga petani biasanya berkumpul dan bahu-
membahu untuk menuai hasil tuaian mereka. Hal 
tersebut dilakukan sebab masa tuaian di desa terjadi 
bersama-masa sehingga setiap keluarga petani sibuk 
mengurusi tuaian masing-masing. Bila dilakukan 
bersama-sama, maka proses tuaian bisa lebih cepat 
sehingga tidak ada tuaian yang busuk akibat terlambat 
dipanen. 
 
Sering kali, kita sebagai anak-anak Tuhan diumpamakan 
sebagai petani atau pekerja Tuhan dan jiwa-jiwa baru 
diumpamakan dengan tuaian. Dalam Lukas 10:2 
dikatakan “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit.” Oleh karena itu, Tuhan membutuhkan kita 



semua untuk bahu membahu menuai jiwa-jiwa. Seperti 
ilustrasi di atas yang menceritakan bahwa pada masa 
tuaian, semua petani bekerja sama agar bisa menuai 
sebanyak-banyaknya sebelum terlambat panen.  
 
Jika kita renungkan, merupakan sebuah sukacita yang 
besar saat kita menerima keselamatan Tuhan. Sukacita 
kita itu akan berlipat kali ganda saat kita memberitakan 
keselamatan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu 
sebabnya, mari kita pakai momen Natal ini menjadi 
momen untuk menyelamatkan jiwa. Mulai ambil 
langkah untuk memberitahukan pada dunia bahwa 
Yesus, sang Juruselamat sudah lahir ke dunia. Tidak 
secara kebetulan kita berada pada zaman teknologi 
internet yang berkembang begitu pesat, kita bisa 
memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk 
memberitakan keselamatan ke seluruh penjuru dunia. 
Ketika kita memiliki kerinduan, maka Tuhan yang akan 
memperlengkapi dan memampukan kita untuk 
melakukannya. Maka kita akan melihat, bagaimana 
sukacita level tertinggi akan kita rasakan secara 
berlimpah dalam hati kita. 
 
 
 
RENUNGAN 
Pakailah momen Natal ini menjadi MOMEN untuk 

MENYELAMATKAN JIWA. 



APLIKASI 
1. Sudahkan Anda merasakan sukacita karena 

keselamatan dari sorga bagi hidup Anda?  
2. Bersediakan Anda membagikan sukacita itu bagi 

banyak jiwa-jiwa? 
3. Apa komitmen Anda agar dapat menjadi pekerja-

pekerjaNya yang siap menuai jiwa-jiwa? 
Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, betapa kami bersyukur karena Engkau telah 
menyelamatkan jiwa kami. Engkau lahir dan hidup bagi 
kami untuk menebus dosa-dosa kami dan melayakkan 
kami menjadi anak-Mu. Mampukan kami untuk dapat 

memberitakan sukacita yang kami terima kepada 
banyak jiwa, sehingga banyak orang akan bersukacita 

karena keselamatan dari-Mu.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 10-12 

Yohanes 6:45-71 


