


19 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENTING DI MATA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 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.  
 
Rina memiliki masa lalu yang kelam. Tak jarang ia 
merasa tidak mempunyai masa depan lagi. Suatu hari, ia 
mengikuti Retret Encounter. Pada salah satu sesi retret 
tersebut, pendeta yang membawakan khotbah 
mengumpamakan keberadaan manusia seperti uang 
kertas seratus ribu yang diremas-remas kemudian 
diinjak-injak dan dibuang ke selokan yang kotor. Ketika 
seseorang memungut uang tersebut, walaupun sudah 
kotor dan kumal, tetapi nilainya tetap seratus ribu 
rupiah. Tidak berkurang satu rupiah pun. Demikian pula 
dengan kita sebagai manusia, walaupun sudah berlumur 
dosa dan kesalahan, tetapi kita tetap berharga di mata 
Tuhan. 
 
Ketika mendengar perumpamaan tersebut, Rina merasa 
seperti membayangkan kisah hidupnya sendiri. Ia 
merasa bahwa ia yang sudah dibuang dan diinjak-injak 



sampai tidak punya harga diri lagi, ternyata tetap 
berharga di mata Allah. Ia mulai merasakan sukacita 
seperti air sejuk yang mengalir dari kepala turun ke 
seluruh tubuhnya. Sakit hati, trauma, rasa bersalah, 
serta kebencian yang selama ini menyesaki hatinya, saat 
itu hilang seketika, dan digantikan dengan ketenangan. 
Sukacita yang selama ini seperti menjauh darinya pun 
kembali memenuhi dirinya. Seketika itu juga, Rina 
dimerdekakan dari kekelaman yang selama ini meliputi 
hatinya. 
  
Dalam hidup ini kita kerap mengalami berbagai hal dan 
melakukan banyak kesalahan yang membuat kita 
merasa tidak layak. Bagai terpenjara di ruang yang 
gelap, kita pun kehilangan kemampuan untuk melihat 
hari depan penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan. 
Namun, terlepas dari semua kesalahan yang kita 
perbuat dan perlakuan buruk dunia kepada kita, Tuhan 
tidak akan pernah memalingkan wajah-Nya dari kita. 
Dengan lembut, Dia menantikan saat akhirnya kita 
mengangkat kepala dan melihat wajah-Nya yang penuh 
kasih. Dia tak pernah menolak, menuduh, apalagi 
mengecilkan kita. Sebab tidak ada apa pun juga yang 
dapat mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Tidak 
masalah apa pun keadaan kita saat ini, kita penting di 
mata Tuhan, dan ada rencana Tuhan dalam kehidupan 
kita.  
 



RENUNGAN 
Sadari, KITA ini PENTING di mata Tuhan 
 
APLIKASI 
1. Apa yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak 

layak di mata Tuhan? 
2. Mengapa kita penting di mata Tuhan? 
3. Bagaimana agar hidup kita tetap penting dan 

berharga di mata Tuhan? 
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami 

bersyukur karena kami berharga di mata-Mu. Tolong 
kami, ya Tuhan, untuk menjaga hidup kami sehingga 
kami tetap layak dan berharga di mata-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 17-18 

Yohanes 3:19-36 



20 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KITA ADALAH PRIBADI YANG PENTING DAN 

BERHARGA BAGI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di 
padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan 
auman padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan 
diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya.  
 
Menjalani proses hukum di dalam rumah tahanan 
adalah pengalaman terpahit dalam hidup Ratna. 
Namun, mau tidak mau, ia harus melaluinya. Ia merasa 
hidupnya hancur, hatinya remuk, hidup tidak berguna, 
dan ia juga merasa bersalah, serta tidak bersemangat. 
Seperti pepatah, hidup segan, mati pun tak mau. 
Dengan peristiwa yang menimpanya, Ratna merasa 
ditinggalkan sendiri. Satu per satu orang mulai 
meninggalkan dan melupakannya. Sampai pada suatu 
ketika, Ratna hampir menyerah dan nyaris mengakhiri 
hidupnya. Namun, ia bertemu dengan seorang pendeta 
yang memberikannya pelayanan rohani. Pendeta itu 
mengatakan bahwa dirinya begitu berarti, sangat 
berharga di mata Tuhan, dan bahwa Tuhan memiliki 
rencana indah dengan semua peristiwa yang harus 
dihadapinya.  



Melihat perjuangan pendeta tersebut dalam melayani 
dan memberi kekuatan serta pendampingan bagi 
dirinya, Ratna mulai merasakan ada sukacita dalam 
hidupnya. Mulai ada pengharapan dalam Tuhan di hari-
harinya. Ia pun rindu menjadi berkat bagi lingkungan 
sekitarnya dan Tuhan mengaruniakan talenta untuk 
membuat roti dan kue. Saat keluar dari rutan, Ratna 
bisa memulai sebuah usaha bakery.  
 
Ya, seringkali anugerah besar datang ketika kita berada 
dalam masalah besar. Selalu ada kuasa Tuhan, apabila 
kita mau tinggal dalam-Nya. Kalau kita mau membuka 
hati dan menyerahkan hidup bagi Tuhan, Dia akan 
terus berkaya dalam setiap proses hidup kita. 
Ketahuilah, manusia bisa salah menilai, tetapi Tuhan 
tidak pernah salah menilai kita. Meskipun dunia 
memandang kita sebelah mata dan bukan siapa-siapa, 
dan iblis terus menggoda kita untuk merasa tidak layak 
menerima kebaikan Tuhan, tetapi kita perlu menyadari 
bahwa Tuhan menganggap kita begitu penting dan 
berharga. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa, lalu 
membersihkan serta memandikan kita dengan darah-
Nya yang mulia, dan pastinya kita diberkati lebih lagi 
sampai mengalami kebanjiran anugerah kasih-Nya. 
 
RENUNGAN: 
BAGI DUNIA bisa jadi kita bukan siapa-siapa, tetapi 
BAGI TUHAN kita adalah pribadi yang penting. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah merasa bahwa hidup Anda 

tidak penting? 
2. Komitmen apa yang Anda ambil ketika berhadapan 

dengan masalah dalam hidup Anda?   
3. Bagaimanakah Anda mengetahui jika Anda adalah 

pribadi yang penting bagi Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu 
besar. Engkau layakkan kami, sehingga kami menjadi 

pribadi yang penting bagi-Mu.  
Biarlah hidup kami dipakai sebagai alat-Mu, sehingga 
banyak jiwa diselamatkan dan dibanjiri kasih dalam 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 19-21 

Yohones 4:1-30 



RABU, 21 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
DIPROSES MENJADI SESUATU YANG LUAR BIASA 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, 

untuk apa pun di bawah langit ada waktunya.  

 
Elisa tumbuh besar di sebuah panti asuhan. Awalnya, ia 
merasa sedih, kecewa, dan rendah diri, karena merasa 
tidak disayang serta dibuang oleh orangtuanya.  
Namun, suatu ketika ia diajak temannya untuk ke 
gereja.  Elisa mulai belajar mengenal Tuhan. 
Bersamaan dengan pertumbuhan rohaninya, Elisa 
perlahan bangkit dan semakin hari ia semakin kuat 
dalam Tuhan.  Ia mulai bisa mengampuni kedua 
orangtuanya dan memiliki harapan untuk masa 
depannya. Elisa bercita-cita untuk menjadi seorang 
dokter agar hidupnya bisa berguna bagi orang lain. Ia 
pun belajar dengan giat dan selalu mengandalkan 
Tuhan dalam hidupnya. Dengan anugerah Tuhan, ia 
mendapatkan beasiswa dan sponsor sehingga dapat 
menyelesaikan kuliah kedokteran. Setelah lulus, ia 
menjadi dokter yang sangat mumpuni. Ia bukan saja 
menyelamatkan nyawa banyak orang, tetapi juga 
membawa banyak jiwa kepada Tuhan. 
 



Apa pun yang tengah Anda alami saat ini, janganlah 
berkecil hati dan terus larut dalam kesedihan. 
Bangkitlah dari keterpurukan Anda. Jangan biarkan 
pandangan orang dan situasi yang meliputi Anda 
mendefinisikan nilai diri Anda. Ingatlah bahwa Tuhan 
Yesus mengasihi Anda. Dia peduli dengan hidup Anda 
dan mau memulihkan hidup Anda. Bagaimanapun, 
yang namanya proses tidak pernah mudah. Untuk 
mencapai apa yang kita inginkan, perlu adanya sebuah 
perjuangan.  
 
Mari manfaatkan momen Natal untuk ambil komitmen 
memulai hidup baru dengan belajar percaya kepada 
Tuhan. Belajar andalkan Tuhan dalam setiap aspek 
hidup kita. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah 
bukti kasih Allah kepada kita. Bila Anak-Nya saja 
diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak 
pedulikan hidup kita? Ketika kita memutuskan untuk 
bangkit dan percaya kepada Tuhan, sesuatu yang besar 
pun akan terjadi dalam hidup kita. Apa pun kondisi 
kita, Tuhan akan memulihkannya bahkan mengangkat 
kita lebih tinggi lagi bersama-Nya.  
 
 
RENUNGAN 
Yang tidak penting SEKARANG, akan menjadi penting 
pada SUATU HARI NANTI. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda mengetahui bahwa Tuhan Yesus 

sangat mengasihi Anda? Mengapa Tuhan Yesus 
mengasihi Anda? 

2. Maukah hidup Anda dipulihkan? Hidup seperti apa 
yang Anda inginkan agar Tuhan bisa memulihkan 
Anda? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
hidup dalam kasih-Nya? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang 
berlimpah dalam hidup kami. Kami mau belajar 

percaya kepada engkau, kami mau taat pada firman-
Mu.  Jamahlah dan ubah hati kami, Tuhan. Baharui hati 

kami, agar kami bisa menjadi kesayangan Tuhan. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-raja 22-23 

Yohones 4:31-54 

 

 

 



22 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENTING, BERHARGA, DAN DIKASIHI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:13 Dan Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih 
besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada 
atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak 
sesat. 
 
Tidak dianggap penting dan cenderung diremehkan, 
begitulah orang-orang dengan profesi sebagai gembala 
domba di zaman Daud hidup. Namun Daud 
menghabiskan masa mudanya sebagai penggembala 
kambing domba. Bisa dibayangkan bagaimana 
pandangan orang-orang terhadap dirinya. Bahkan ayah 
dan saudara-saudaranya sendiri memandangnya 
sebelah mata. Itu sebabnya, ketika Samuel datang ke 
rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya, Daud 
menjadi satu-satunya anak yang tidak dipanggil untuk 
dipertemukan dengan Samuel. Namun siapa sangka, 
justru Daud yang hampir saja dilewatkan itu malah 
dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. 
 
Ya, cara Tuhan memandang berbeda dengan manusia. 
Meski semua orang di sekeliling kita menganggap kita 



tidak layak, Tuhan selalu memandang kita berharga. 
Meski dunia melihat kita sebagai orang gagal dan tidak 
perlu diperhitungkan, Tuhan selalu mencari kita. 
Sesungguhnya, seinferior atau sesuperior apa pun kita, 
itu tidak menjadikan kita berbeda di mata Tuhan. 
Tuhan rela memberikan anak-Nya yang tunggal untuk 
menebus dosa semua orang, itu dilakukan-Nya karena 
Dia sangat mengasihi kita dan kita sangat penting bagi 
Dia. Mau sekotor, sebau, dan sehancur apa pun kondisi 
kita, kita tetap penting di hati-Nya.  
 
Di bulan Natal ini, Tuhan bukan hanya mau membanjiri 
kita dengan kasih-Nya, tetapi Tuhan juga mau memakai 
kita untuk membanjiri orang-orang di sekitar kita 
dengan kasih Allah. Mari kita pakai momentum Natal 
ini untuk mencari kepentingan Yesus, yaitu mencari 
sebanyak-banyaknya jiwa yang hilang, sehingga rumah 
Tuhan terpenuhi oleh banjir keselamatan jiwa-jiwa dan 
lebih banyak orang lagi dapat merasakan kasih yang 
hanya dari Allah. 
 
 
RENUNGAN 
Kita menjadi penting BUKAN hanya karena POTENSI 
kita, tetapi karena TUHAN MENCINTAI KITA.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang menjadikan Anda penting di hadapan 

Tuhan?  
2. Pernahkah Anda merasa hidup Anda tidak 

penting? Apa yang Anda rasakan saat itu?  
3. Komitmen apa yang Anda ambil setelah 

mengetahui bahwa Anda penting di hadapan 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam 
hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa menjaga 

hidup kami dan pakailah hidup kami menjadi alat 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, agar 

lebih banyak orang dapat merasakan kasih dan 
keselamatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 24-25 

Yohanes 5:1-24 

 

 

 

 

 

 



23 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KASIH TUHAN MENGUBAHKAN HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada 
bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah 
melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas 
kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 
merangkul dan mencium dia. 
 
Alkisah, ada seorang anak yang hancur hidupnya 
karena terjerat pergaulan buruk. Ia diajari minum 
minuman keras oleh teman-temannya dan 
menggunakan narkoba. Hidupnya makin berantakan 
ketika ia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah 
orang tuanya. Sampai suatu ketika, ia hampir 
meninggal karena over dosis dan tersadar tentang 
semua kesalahan yang telah merusak tubuh dan masa 
depannya. Setelah perenungan panjang, ia akhirnya 
memberanikan diri untuk kembali ke rumah 
orangtuanya. Ia menceritakan apa yang terjadi dan 
bersiap menerima konsekuensinya. Namun betapa 
terkejutnya ia ketika mendapati sang ayah 
memeluknya serta mengampuninya dengan kasih 
tulus.  
 



Kisah yang sama diceritakan dalam Injil Lukas. 
Sekalipun sang ayah mengetahui anaknya bersalah, 
tetapi ia menyambut hangat anaknya dengan pelukan 
dan kasih tulus. Ia pun tidak menghakimi anaknya. Bila 
seorang bapa di bumi bisa sedemikian berbesar hati 
terhadap anaknya, apalagi dengan Bapa kita di sorga 
yang teramat sangat baik. Tuhan tahu anak-anak-Nya 
melakukan kesalahan, tetapi ketika kita mengaku dosa 
kita dan datang kepada-Nya, Tuhan tidak menghakimi 
kita. Dia justru memeluk kita dengan kasih-Nya dan 
memberi kita kesempatan untuk berubah. 
 
Oleh karena itu, sebesar apa pun dosa yang telah kita 
perbuat, mari jadikan bulan Desember ini menjadi 
momen berharga untuk kita datang dan mengaku dosa 
di hadapan Bapa di sorga. Mari buka hati kita, dan 
rasakan pelukan kasih Tuhan atas hidup kita. Tuhan 
bukan hanya sangat mengasihi kita tetapi ingin 
membanjiri kita dengan kasih-Nya. Dua ribu tahun lalu, 
Tuhan telah rela datang ke dunia untuk menebus hidup 
kita. Sambutlah hari Natal dengan penuh sukacita! 
Karena kita percaya dosa kita telah diampuni oleh 
darah Yesus di atas kayu salib. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENCARI kita BUKAN untuk MENGHUKUM, 
tetapi untuk MEMBAWA kita dalam PELUKAN-NYA.  
 



APLIKASI 
1. Adakah dosa yang masih Anda simpan hari ini? 

Maukah Anda datang dan mengakuinya di 
hadapan Tuhan sekarang? 

2. Mengapa Tuhan ingin membawa kita ke dalam 
pelukan-Nya? 

3. Anda berharga di hadapan Tuhan. Apa komitmen 
Anda di tahun baru bersama Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan untuk pelukan kasih-Mu. Engkau 

memeluk kami tanpa menghakimi kami orang berdosa. 
Kami sadar selama ini kami telah jauh dari-Mu. Kami 
mohon ampuni kami dan tolong kami untuk berubah 
menjadi semakin serupa dan segambar dengan-Mu. 

Kami percaya Tuhan telah menebus kami dan 
membebaskan kami dari segala jerat dan ikatan dosa. 
Kami punya masa depan indah bersama Tuhan. Mulai 

hari ini, kami adalah ciptaan baru, yang lama telah 
berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 1-3 

Yohanes 5:25-47 
 
 
 



24 DESEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SEMUA ORANG PENTING DI MATA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:14 Demikian juga Bapamu yang di sorga 
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak 
ini hilang. 
 
Saat kelahiran Tuhan Yesus, Herodes mendengar dari 
orang-orang Majus bahwa raja yang baru telah terlahir 
ke dunia. Herodes takut posisinya sebagai raja 
tergantikan. Demi kepentingannya sendiri, ia 
membunuh anak-anak bayi yang sangat berharga bagi 
orangtua mereka. Akibat keegoisannya, sukacita yang 
seharusnya penuh bagi banyak orang tiba-tiba hilang 
dan hancur. 
 
Meski tidak seekstrem Herodes, sebagai manusia, 
terkadang kita bisa begitu mementingkan diri sendiri. 
Demi kepentingan diri, kita tidak mempedulikan 
perasaan atau kebutuhan orang lain. Sebagai suami 
atau istri, kita selalu memiliki waktu untuk 
menjalankan hobi kita, tetapi sulit meluangkan waktu 
untuk pasangan kita. Sebagai orangtua, terkadang kita 
mementingkan keinginan kita dibanding anak-anak 



kita. Sebagai teman, kita inginnya diperhatikan, tetapi 
kita tidak pernah ada ketika teman kita membutuhkan 
kita. Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Bagi 
Tuhan, kita dan setiap orang lain sama pentingnya. Dia 
rela mati di kayu salib karena kita semua sangat 
berharga di mata-Nya dan Tuhan rindu seluruh anak-
Nya terselamatkan, tidak ada satu pun yang terhilang. 
Coba bayangkan, kalau Tuhan hanya mementingkan 
diri sendiri, tidakkah Dia akan memilih untuk 
menyelamatkan diri dari siksaan berat yang harus Dia 
hadapi? 
 
Sebagaimana Tuhan mengajarkan untuk kita tidak 
mementingkan diri sendiri melainkan berbagi kasih 
kepada semua orang, mari mulai perhatikan 
kepentingan pasangan, orangtua, anak, anggota 
kelompok sel, dan orang-orang di sekitar kita. Biarlah 
momen Natal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk 
menjadi saluran banjir kasih Tuhan kepada semua 
orang di sekitar kita. 
 
 
RENUNGAN 
Sama SEPERTI KITA, ORANG LAIN juga PENTING di 
mata Tuhan. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, seberapa besar kita dan orang lain 

berharga di mata Tuhan? 
2. Mengapa Tuhan ingin agar Anda tidak hanya 

mementingkan diri sendiri tetapi juga memikirkan 
kebutuhan dan perasaan orang lain? 

3. Apa yang Anda lakukan agar orang-orang di sekitar 
Anda merasa berharga di mata Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam 

hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah 
mengajarkan bahwa kami tidak boleh hanya 

memikirkan kepentingan kami sendiri sebab semua 
orang penting dihadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk 
terus bisa membagikan kasih-Mu dan membuat orang 
disekitar kami merasa berharga. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 4-6 

Yohanes 6:1-21 

 

 

 

 

 



25 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENCARI KEPENTINGAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:11 [Karena Anak Manusia datang untuk 
menyelamatkan yang hilang.]" 
 
Sukses, kaya, terkenal. Demi mencapainya, banyak 
orang yang menempuh berbagai cara. Sebagian orang 
terpuruk dan malah mendapatkan kehancuran. 
Sebagian orang lagi beruntung meraih yang mereka 
impikan. Namun, apakah setelah mencapai semua itu 
kebahagiaan serta merta menghampiri hidup mereka? 
Belum tentu. Berapa banyak dari orang-orang kaya 
atau terkenal yang mengaku bahwa mereka ternyata 
kesepian, kosong, dan tidak merasa semangat untuk 
hidup. Bahkan, tak jarang mereka terlihat baik-baik 
saja, tetapi kemudian memutuskan untuk mengakhiri 
hidupnya sendiri.  
 
Hidup ini bukanlah tentang kita. Kalau kita pernah 
membaca buku “Purpose Driven Life”, kita akan 
menemukan penulisnya, Rick Warren, menekankan 
bahwa Tuhan memiliki rencana yang ingin Dia capai 
melalui hidup kita. Namun, kenyataannya kita sering 
kali lebih sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri 



daripada kepentingan Tuhan. Bahkan mungkin tidak 
pernah memikirkannya. Sebagai orang yang sudah 
mengenal kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan 
tidak hanya datang menyelamatkan kita, tetapi semua 
orang, tanpa terkecuali. Ya, menyelamatkan banyak 
jiwa adalah kerinduan Tuhan yang terdalam, 
kepentingan-Nya yang terpenting. 
 
Mari jadikan Natal tahun ini menjadi momen bagi kita 
untuk bangkit menjalankan Amanat Agung, selamatkan 
banyak jiwa. Pastikan kita tidak menikmati sendiri 
sukacita Natal. Ajak keluarga, sahabat, dan orang di 
sekitar kita yang belum pernah mendengar kabar 
keselamatan. Ingatlah juga kepada mereka yang telah 
undur dari Tuhan, agar kiranya tahun ini mereka 
mengalami banjir kasih dan disegarkan kembali. Sebab, 
seperti hidup kita berharga di mata Tuhan, demikian 
pula hidup mereka. Anda penting, mereka juga 
penting, tetapi mari kita mementingkan kepentingan 
Tuhan di atas kepentingan kita sendiri.  
 
 
RENUNGAN 
Carilah KEPENTINGAN TUHAN, jangan hanya 
KEPENTINGAN KITA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mengutamakan orang lain? 

Contohnya?  
2. Mengapa kita perlu mengutamakan kepentingan 

Tuhan? 
3. Apa tindakan Anda terhadap kepentingan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih telah menyadarkan kami 
bahwa kami semua penting bagi-Mu. Natal ini kami 

mau bangkit menjalankan Amanat Agung dan 
menyelamatkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa, Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 7-9 

Yohanes 6:22-44 

 

 
 

 

 


