


17 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERSUKACITALAH ATAS BERITA NATAL 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 1:18-25 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 
engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah 
yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka." 
 
Suatu kali, di hari Natal, Melkior kecil memakai baju 
terbaiknya dan ingin merayakan Natal di gereja 
bersama teman-temannya. Namun, ia diusir karena 
berasal dari keluarga miskin. Sejak saat itu, Melkior 
berjanji tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di 
gereja. Ketika beranjak dewasa, ia hidup dengan 
mencuri, merampok, dan mencopet. Ia merasa tidak 
membutuhkan siapa-siapa, bahkan Tuhan sekalipun. 
Sampai ia tertangkap dan hampir dibakar. Dalam 
ketakutannya, Melkior ingat satu Pribadi yang selama 
ini ia hujat dan ia tinggalkan, yaitu Yesus. Mujizat pun 
terjadi, ia tidak jadi dibakar.  
 



Setelah dipulihkan dan dibaptis, Melkior mengalami 
cobaan kembali. Ia harus masuk penjara. Ia sempat 
protes, kenapa saat ia mengikut Tuhan, banyak hal sulit 
yang harus ia alami? Ia pun berlutut dan berdoa, 
meminta Tuhan agar ia bisa merasakan suasana Natal 
seperti yang pernah dialaminya dahulu. Saat itulah, ia 
merasakan tangan besar dan hangat memeluknya. 
Mujizat pun ia alami kembali. Ia dibebaskan tepat dua 
minggu sebelum Natal di tahun 2009. Setelah 20 tahun 
hidup di dunia kejahatan, untuk pertama kalinya 
Melkior merasakan Natal yang sebenarnya, karena 
Yesus telah lahir di hatinya dan menyelamatkannya. 
Hidup Melkior pun kini dipakai untuk melayani orang-
orang di jalanan dan ia membagikan kasih serta 
perhatiannya kepada mereka. 
 
Ya, Natal adalah tentang berita keselamatan. 
Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada 
semua umat manusia. Karena Tuhan Yesus begitu 
mengasihi kta yang berdosa. Kita yang harusnya kena 
kutuk, sakit, gagal, binasa, diubah-Nya menjadi 
terberkati, sehat, berhasil, dan menjadi selamat. Itulah 
bukti kasih Yesus yang begitu besar bagi kita. Oleh 
karena itu, kita perlu lebih mengenal dan mengalami 
Tuhan lebih dalam lagi dan menerima keselamatan 
secara pribadi. Keselamatan tidak bisa titip, 
keselamatan adalah hubungan kita dengan Tuhan 
secara langsung. Setelah itu, barulah kita harus 



membagikan kabar keselamatan itu kepada orang lain, 
sehingga mereka pun menerima berita Natal ini, bahwa 
Yesuslah Allah yang menyelamatkan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Yesuslah ALLAH YANG MENYELAMATKAN, 
bersukacitalah atas BERITA NATAL ini! 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mengalami dan bersukacita 

atas keselamatan yang Tuhan berikan? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Jika Yesus sudah lahir ke dunia untuk 
menyelamatkan hidup Anda, apa yang akan Anda 
lakukan? 

3. Bagaimana seharusnya Anda meresponi berita 
Natal ini? Sebutkan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berita Natal 
terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Terima 

kasih karena Engkau telah menyelamatkan 
kami.Tuntun kami agar selalu hidup dalam 

keselamatan yang Engkau sediakan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

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



18 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ISI HATI TUHAN YANG TERDALAM 

 

BACAAN HARI INI 
Matius 28:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
 
Sejak keluar dari penjara akibat keterlibatan dalam 
skandal Watergate, Charles Colson melakukan yang 
sebaliknya dari yang akan dilakukan kebanyakan orang. 
Bukannya menjauhi penjara, ia malah menjadi 
kekuatan utama di balik Prison Fellowship, suatu badan 
pelayanan bagi para narapidana. Pada suatu Minggu 
Paskah, Colson menghadiri acara makan pagi yang 
diorganisir para tawanan di Delaware. Seorang pria 
yang menjalani hukuman seumur hidup membacakan 
puisi yang ia tulis untuk berterima kasih kepada Colson. 
Setelah makan pagi selesai, ia melihat seorang tahanan 
yang lainnya membawa papan tanda yang bertuliskan, 
"Datanglah ke Kapel, Yesus memerdekakan tahanan."  
 

Colson memikirkan tentang istilah "Sukses". Sebelum 
skandal Watergate, ia adalah kisah sukses Amerika. 



Bekerja sebagai penasihat khusus Presiden dengan 
segala fasilitas luar biasa yang melekat padanya, tak 
ada yang bisa menyangkali bahwa ia adalah pria yang 
sangat berhasil. Namun hari itu di Delaware, Colson 
tersadar bahwa ia sekarang sukses dari sudut pandang 
Tuhan Yesus. Ia menulis, "Saat aku kehilangan semua 
yang kupikir membuat Charles Colson seorang yang 
hebat, barulah sekarang aku mendapati keakuan yang 
sejati yang Tuhan inginkan dariku. Dikirim ke penjara 
adalah awal dari pemanfaatan terbesar Allah atas 
hidupku. Ini adalah kerinduan Tuhan dalamku." 
 
Kita ada hari ini karena kebaikan dan pertolongan 
Tuhan. Tidak seorang pun dari kita luput dari 
pertolongan-Nya. Kalau kita mau menghitung, pasti 
tidak terbilang kebaikan dan pertolongan-Nya yang 
sudah kita alami. Bukankah terlalu egois kalau kita 
tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kerinduan 
Tuhan dan keinginan-Nya lewat hidup kita? Kisah 
sukses kita adalah kerinduan kita, tetapi keinginan 
Tuhan adalah kita sukses dalam memenangkan jiwa-
jiwa bagi kemuliaan-Nya. Sebetulnya bukan hal yang 
berlebihan kalau Tuhan menginginkan kita mulai 
bersaksi untuk perbuatan Ajaib-Nya dalam hidup kita. 
Ceritakan kebaikan-Nya, wartakan mujizat-Nya, 
kabarkan karya terbesar Tuhan di bumi ini: Yesus lahir 
ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia, 
Allah yang menyelamatkan. Amin. 



RENUNGAN 
Kerinduan TERBESAR dan isi hati Tuhan yang 
TERDALAM adalah agar semua orang dan semua 
bangsa bisa PERCAYA KEPADA-NYA dan 
DISELAMATKAN. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda memikirkan kerinduan terbesar 

Tuhan dalam hidup Anda?  
2. Mengapa Tuhan sangat merindukan agar semua 

orang bisa diselamatkan? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengambil 

bagian dalah mewujudkan apa yang Tuhan rindukan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau mengetahui keinginan-

keinginan kami, bahkan yang terdalam sekalipun. Tak 
perlu kami nyatakan, Engkau telah mengetahuinya. 
Kini kami rindu untuk mengetahui isi hati-Mu yang 

terdalam, kehendak-Mu melalui hidup kami. Biarlah 
semakin hari kami semakin mengenal isi hati-Mu dan 

bertindak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 13-14; Yohanes 2 

 



19 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGOBARKAN API AMANAT AGUNG 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 4:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:11 Sebab kami, yang masih hidup ini, 
terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, 
supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh 
kami yang fana ini. 
 
Roh yang berkobar-kobar untuk mengerjakan Amanat 
Agung membawa Nate Saint dan keempat temannya 
melakukan pelayanan misi kepada suku Waodani di 
pedalaman hutan Ekuador. Untung tak dapat diraih, 
malang tak dapat ditolak. Sebelum menuntaskan 
pelayanannya, kelima misionaris ini terbunuh oleh 
penduduk setempat. Namun, kematian mereka tidak 
sia-sia. Api Amanat Agung yang terus membakar Steve 
Saint, putra dari Nate Saint, membawa suku Waodani 
menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. 
 
Penganiayaan terhadap murid-murid Yesus bukan 
hanya terjadi pada masa sekarang ini saja. Sejak Tuhan 
Yesus naik ke surga, jemaat mula-mula sudah mulai 



mengalaminya. Mereka dikucilkan, ditindas, ditangkap, 
bahkan dibunuh dengan cara yang kejam. Namun, 
meskipun mengalami penganiayaan, kekristenan justru 
berkembang dengan dahsyat.  Padahal, saat itu mereka 
serba terbatas. Mereka tidak memiliki gedung gereja 
yang megah; mereka tidak memiliki peralatan yang 
canggih; mereka tidak memiliki dana yang besar untuk 
membiayai pelayanan. Lalu, mengapa mereka bisa 
mengalami kegerakan yang dahsyat? Itu karena 
mereka memiliki roh yang berkobar-kobar untuk 
mengerjakan Amanat Agung. Bukan hanya murid-
murid Yesus yang terbakar, jemaat juga ikut terbakar 
api Amanat Agung Tuhan Yesus. 
 
Saat ini, mungkin yang kita hadapi bukan tombak 
seperti yang dialami oleh kelima misionaris itu atau 
penganiayaan fisik seperti yang dialami jemaat mula-
mula. Mungkin saat ini yang menjadi kendala kita 
adalah kesibukan dalam pekerjaan atau usaha, 
sehingga tidak ada waktu untuk menjangkau jiwa. 
Persoalan-persoalan pribadi atau keluarga yang 
membuat kita patah semangat. Situasi dalam 
pelayanan yang membuat kita tidak nyaman 
mengakibatkan kita memilih untuk tidak terlibat dalam 
kegerakan. Bila kita menyerah pada semua tantangan, 
kita tidak akan pernah melihat kegerakan yang dahsyat 
terjadi. Segera minta ampun kepada Tuhan dan 
kobarkan kembali api Amanat Agung dalam hidup dan 



pelayanan kita. Percayalah, kita akan segera 
mengalami Tuhan lebih lagi, dan Dia akan memakai kita 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan lebih tajam 
lagi. 
 
RENUNGAN 
Milikilah ROH YANG BERKOBAR-KOBAR seperti murid-
murid Yesus yang terbakar API AMANAT AGUNG, 
sehingga kegerakan yang dahsyat TERJADI. 
 
APLIKASI 
1. Apa kegerakan yang paling Anda inginkan terjadi 

saat ini? 
2. Apakah Anda sudah memiliki roh yang berkobar 

oleh api Amanat Agung? Apa buktinya? 
3. Apa yang Anda lakukan untuk mengobarkan api 

Amanat Agung? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mempercayakan 

kami untuk mengerjakan Amanat Agung-Mu. 
Mampukan kami untuk terus mengobarkan api 

Amanat Agung-Mu dalam kehidupan dan pelayanan 
kami, sehingga kegerakan yang dahsyat terjadi. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 15-16; Yohanes 3:1-18 



20 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGHADAPI TANTANGAN BERAT 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 8:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 8:4-5 Mereka yang tersebar itu 
menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan 
Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan 
memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 
 
Sejak bertobat dan menjadi seorang kristen, kehidupan 
Dudi tidak serta-merta membaik. Justru perekonomian 
keluarganya terpuruk habis-habisan. Seluruh harta 
benda yang ia dapat saat menjadi bandar judi habis 
terjual. Dudi yang sekarang bekerja sebagai sales 
minuman ringan harus sangat berhati-hati mengatur 
keuangan untuk kebutuhan keluarganya. Tak jarang 
teman-teman lamanya mengajak kembali ke dunia 
perjudian. Ada pula yang mengejek, "Buat apa jadi 
Kristen kalau hidupmu jadi susah, Dud." Namun, tak 
pernah terlintas di benaknya untuk kembali pada dunia 
lamanya. Ia malah tak segan-segan bersaksi akan 
kebaikan Yesus dalam hidupnya. Dudi sangat sadar dan 



merasa sangat berhutang pada Tuhan Yesus yang telah 
menyelamatkan hidupnya dan keluarganya.  
Dari zaman ke zaman, kekristenan pasti mengalami 
tantangan. Di zaman para rasul, jemaat mula-mula 
mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka 
ditangkap, disiksa, dianiaya, dikucilkan, sampai 
dibunuh. Hebatnya, jemaat Tuhan tidak kecewa, tidak 
kandas imannya, tidak padam apinya, malah semakin 
menyala-nyala dan terus berkobar. Saat itu jemaat 
mulai tersebar. Bukannya takut atau menyembunyikan 
diri, mereka memberitakan keselamatan. Filipus malah 
lebih berani lagi, ia pergi ke Samaria yang notanene 
adalah musuh orang Israel. Filipus mendobrak tradisi, 
menembus perbedaan, menyudahi permusuhan, dan 
kembali pada ajaran firman Tuhan. Filipus menawarkan 
kabar sukacita sehingga orang-orang Samaria juga bisa 
diselamatkan. 
 

Di tangan kitalah sekarang amanat Agung 
dipercayakan. Jangan pernah merasa cukup mengenal 
Allah, sebab kebaikan dan kekudusan-Nya tak akan 
pernah bisa terselami. Terus cari dan alami Tuhan lebih 
dalam lagi, hingga kita bisa menjadi saksi Allah yang 
telah menyelamatkan kita. Kita tersebar dalam 
berbagai posisi dan kondisi bukan tanpa alasan, tetapi 
supaya kita bisa memberitakan kabar sukacita dan 
keselamatan di mana pun kita berada. Apa pun 
tantangan yang kita alami, jangan pernah iman kita 



kandas dan kehilangan fokus untuk memajukan 
pekerjaan Tuhan. Kobarkan terus api Amanat Agung 
Tuhan, hingga sebanyak mungkin orang mengenal 
Yesus sang Juruselamat. (PF) 
 

RENUNGAN 
Seberat apa pun TANTANGAN yang kita alami, jangan 
biarkan semua itu MENGANDASKAN IMAN dan 
MEMADAMKAN API AMANAT AGUNG kita. 
 

APLIKASI 
1. Apa arti Amanat Agung bagi Anda? Membuat Anda 

berkobar-kobar atau malah sebagai beban?  
2. Apa kesulitan Anda melaksanakan Amanat Agung? 
3. Bagaimana supaya api Amanat Agung tetap 

menyala dalam hati Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, hanya oleh kasih karunia-Mu belaka, 
kami bisa memperoleh keselamatan dan kehidupan 

kekal. Tuhan, kami ingin menjadi saksi-saksi-Mu, 
menceritakan tentang kasih dan kebaikan-Mu yang 

telah menyelamatkan kami. Urapi dan beri kami 
keberanian, kobarkan api di hati kami agar kami bisa 

mengabarkan pada sebanyak mungkin orang yang 
kami jumpai. Agar mereka juga menerima keselamatan 

dan kehidupan kekal dalam Engkau. Terima kasih, 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 17-18; Yohanes 3:19-36 



21 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PANGGILAN SETIAP PENGIKUT KRISTUS 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 21:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 21:8 Kemudian kami meneruskan 
perjalanan ke Kaisarea dan tinggal di rumah Penginjil 
Filipus, salah seorang dari ketujuh diakon yang 
pertama. (FAYH) 
 
“Kak Sella, sepupuku ada yang belum kenal Tuhan. 
Kapan-kapan tolong injili dia ya,” kata Nadia ketika 
sedang makan bersama KKS-nya. Dengan santai, sang 
KKS menjawab, “Lho, kenapa nggak kamu saja, Nad? 
Kan, dia sepupumu.” Mendengar itu, Nadia hampir saja 
keselak, “Kak Sella bercanda. Aku ini cuma usher, 
bukan pembicara seperti kakak. Bagianku senyum dan 
salamin jemaat. Kalau disuruh nginjilin orang, lidahku 
bisa kegigit.” 
 
Saat kita memikirkan tentang tugas penginjilan, 
seberapa banyak dari kita yang berpikir seperti Nadia? 
Dengan berbagai macam alasan, kita berusaha 
mengelak. Kita merasa tugas penginjilan bukanlah 



tanggung jawab kita, tetapi orang-orang terpilih seperti 
pendeta, pembicara rohani, atau yang profesinya 
memang bergerak di bidang kerohanian. Mungkin juga 
karena kita merasa tidak percaya diri seperti Musa (Kel. 
4:10). Atau seperti Yeremia yang masih muda (Yer. 
1:6). Kita merasa tidak layak dan berpikir sebaiknya 
orang lain yang melakukannya. 
 
Satu hal yang perlu kita ketahui, dalam hati Tuhan, 
terlalu sedikit bagi kita hanya untuk melayaninya 
sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dia ingin 
mempercayakan perkara yang lebih besar lagi kepada 
kita. Dia hendak menjadikan kita terang yang 
memancarkan kasih-Nya sampai ke ujung-ujung bumi 
(Yes. 49:6). Itulah yang membuat keselamatan-Nya 
yang telah kita terima menjadi jauh lebih bermakna. 
Ya, hendaknya kita menjadi seperti Yesaya, yang 
menangkap kerinduan hati Allah dan membuang segala 
ketidaknyamanan yang mungkin saja ia rasakan (Yes. 
6:8). Janganlah menjadi seperti khalayak ramai yang 
terpesona kepada Yesus dan sekedar membuntuti-Nya 
ke mana saja ia pergi, tetapi jadilah seperti murid-
murid-Nya yang mengikuti apa yang Yesus lakukan di 
dunia ini. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan 
yang terluka, dan terutama, menyelamatkan jiwa-jiwa 
yang terhilang. Ajukan diri untuk diutus Tuhan, maka 
kita pun akan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi 
semakin harinya. (MV.L) 



RENUNGAN 
Apa pun PELAYANAN KHUSUS kita, sebagai orang 
KRISTEN SEJATI, kita semua dipanggil untuk 
MEMBERITAKAN INJIL. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan Kristen 

atau pengikut Kristus?  
2. Mengapa Tuhan tidak ingin kita hanya 

menjalankan panggilan khusus kita, tetapi juga 
panggilan umumnya untuk memberitakan Injil? 

3. Bagaimana Anda dapat mulai menjalankan 
panggilan-Nya untuk memberitakan Injil? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami ingin mengerti isi hati-Mu lebih 

lagi dari hari ke hari. Kobarkanlah hati kami dengan api 
Roh-Mu, agar kami senantiasa tergerak dan bergerak 

untuk menjalankan kerinduan-Mu dalam Amanat 
Agung. Sampai seluruh muka bumi ini dipenuhi sinar 

kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 19-21; Yohanes 4:1-30 



22 DESEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA SUKSES DALAM MEMBERITAKAN AMANAT 
AGUNG 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:11-15 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-
tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila 
mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, 
mereka dapat melihatnya dari perbuatan-
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada 
hari Ia melawat mereka. 
 
Sekarang ini, hampir setiap kita fasih menggunakan 
jasa layanan ojek atau taksi online. Kita pun akan 
diminta untuk memberikan penilaian sebagai pengukur 
tingkat kepuasaan selaku pengguna. Dari kebersihan 
kendaraan, ketepatan waktu, hingga keramahan 
pengemudi. Poin-poin inilah yang digunakan oleh 
sistem untuk menilai peringkat atau rating seorang 
mitra pengemudi. Semakin tinggi tingkat kepuasan 
penumpang, semakin tinggi rating yang diraih si 
pengemudi. Sebaliknya, semakin rendah rating, mitra 



pengemudi dianggap gagal memberikan layanan sesuai 
standar dan terancam diputus kemitraannya. 
 

Secara konseptual, rating yang baik inilah yang menjadi 
rahasia sukses Filipus dalam memberitakan Amanat 
Agung. Alkitab mencatat ia adalah orang yang terkenal 
baik, penuh Roh Allah, dan penuh hikmat (Kis. 6:3,5). Ia 
bukan hanya baik saat melayani, tetapi memang baik 
dalam kesehariannya. Perkataannya baik, tindakannya 
baik, mudah bergaul, bisa dipercaya, selalu pegang 
janji, bisa menjaga integritasnya, selalu jadi berkat, dan 
hidupnya tidak jadi batu sandungan. Tidak heran, 
mudah bagi Filipus untuk diterima dan didengarkan 
perkataannya oleh banyak orang ke mana pun ia pergi. 
Inilah yang Petrus maksudkan dalam suratnya. Melalui 
cara hidupnya yang baik, akhirnya banyak orang 
dimenangkan. 
 

Hari ini, mari kita juga terus bertumbuh dalam karakter 
Kristus yang baik. Jangan sampai hidup kita jadi batu 
sandungan. Jika kita mau efektif memberitakan injil, 
kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan 
didengarkan orang lain. Itu sebabnya, mari kita minta 
Roh Kudus agar kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam 
lagi setiap harinya, dan memampukan kita menjadi 
pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga melalui 
keselamatan yang telah Dia berikan, kita bisa dipakai 
Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang di sekitar 
kita. 



RENUNGAN 
Salah satu RAHASIA SUKSES dalam MEMBERITAKAN 
AMANAT AGUNG adalah memiliki KARAKTER dan 
KEPRIBADIAN YANG BAIK. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu memiliki karakter dan 

kepribadian yang baik sebelum bisa memberitakan 
Amanat Agung?  

2. Sudahkah Anda menyaksikan kabar baik-Nya dan 
mengajak orang lain datang kepada Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat membentuk karakter dan 
kepribadian Anda menjadi lebih baik lagi dan semakin 
serupa dengan Kristus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas hidup kekal yang sudah 

Engkau anugerahkan atas kami. Urapi dan mampukan 
kami untuk dapat terus bertumbuh menyerupai 

Engkau. Sehingga karakter dan kepribadian yang baik 
semakin terpancar dalam keseharian kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 22-23; Yohanes 4:31-54 



23 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KASIH NATAL YANG MENYELAMATKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 1: 12-26 
 

RHEMA HARI INI 
Filipi 1:22a Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu 
berarti bagiku bekerja memberi buah. 
 

Natal tahun ini terasa sangat berkesan bagi Ibu Sandra. 
Di tahun inilah untuk pertama kalinya ia bisa 
mengundang keluarga besarnya merayakan Natal 
bersama dan dihadiri hampir seluruh keluarga. Di awal 
pembukaan acara, Ibu Sandra berkisah tentang 
pengalaman hidupnya yang sarat dengan pergumulan 
dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika 
mendengarkan kesaksiannya, para kerabatnya bisa ikut 
merasakan kebaikan Tuhan atas keluarga mereka. 
Bahkan kemudian mereka semua berbagi pengalaman 
yang saling menguatkan dan memuliakan Tuhan yang 
telah menyelamatkan mereka dari berbagai belenggu 
hidup. 
 

Meskipun berada di dalam penjara, Paulus tetap 
bersukacita dan menulis surat kepada orang percaya di 
Filipi. Melalui suratnya, Paulus mengabarkan 



keadaannya dan meyakinkan para sahabatnya bahwa 
hukuman yang diterimanya justru membuat Injil 
semakin dikenal luas. Kesesakan di dalam penjara tidak 
membuat Paulus patah semangat bersaksi tentang 
Kristus. Di sisi yang lain, Paulus juga mendengar bahwa 
pengabaran Injil ternyata ada yang dilakukan dengan 
maksud palsu. Karena itulah Paulus mendorong jemaat 
Filipi untuk tetap memiliki motivasi yang jujur, semakin 
bertumbuh dalam kebenaran, dan terus memberitakan 
Kristus berdasarkan kasih. Ia mengajak supaya hidup 
jemaat Filipi dapat mencerminkan Kristus, yaitu hidup 
dengan bekerja memberi buah untuk memuliakan dan 
memuji Allah.  
 

Puji syukur kepada Tuhan karena di tahun ini kita boleh 
merasakan kembali suasana Natal yang penuh kasih 
dan sukacita. Selain menghayati makna kelahiran 
Kristus, melalui momen Natal kali ini marilah kita 
mengingat kembali panggilan Amanat Agung Tuhan. 
Kita adalah umat pilihan-Nya yang telah diberi 
kepercayaan untuk mewartakan karya keselamatan-
Nya. Keselamatan yang telah kita terima harus kita 
beritakan kepada setiap orang, supaya mereka pun 
menerima kasih anugerah keselamatan. Mari kita 
gunakan momen Natal ini sebagai sebuah kesempatan 
emas untuk memberitakan Injil, menyaksikan 
pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, mengajak 
teman-teman dan keluarga kita ke gereja, 



memperkenalkan Yesus kepada mereka, merayakan 
Natal bersama-sama serta menerima anugerah 
keselamatan dari Tuhan. 
 

RENUNGAN 
Gunakan MOMEN NATAL sebagai KESEMPATAN EMAS 
untuk MEMBERITAKAN INJIL. 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang Anda rencanakan untuk merayakan 

Natal tahun ini? 
2. Bagaimanakan caranya agar acara perayaan Natal 

Anda di tahun ini bermakna bagi sesama? 
3. Bagaimanakah caranya agar semakin banyak orang 

mendapat berkat melalui kegiatan peringatan natal 
yang kita lakukan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah 

Tuhan yang kekal, yang selalu menyertai kami, apa pun 
kondisi kami dan bagaimana pun situasinya. Kami 

bersyukur atas nugerah keselamatan yang telah kami 
terima dan kami mohon Tuhan, teguhkanlah hati kami 

supaya kami tetap kuat dan bersemangat untuk 
membagikan anugerah keselamatan itu pada sesama 
kami. Kiranya Nama-Mu selalu ditinggikan, ya Tuhan, 

dan biarlah langit bersorak karena banyak jiwa 
diselamatkan dan dimenangkan. Di dalam Nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 24-25; Yohanes 5:1-24 

 


