


27 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MELIHAT TAHUN DEPAN DENGAN KACAMATA 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan. 
 
Tahun 2021 memang bukan tahun yang mudah. Situasi 
dunia sepanjang tahun ini seakan-akan mengantarkan 
kita pada perasaan kuatir dan putus asa. Banyak 
peristiwa yang terjadi membuat kita takut, di antaranya 
pandemi COVID-19, bencana alam, banjir, tanah 
longsor, gunung meletus, dan tindak kejahatan yang 
terus meningkat akibat kesulitan ekonomi yang 
dirasakan hampir seluruh masyarakat. Termasuk dalam 
hidup kita, banyak hal yang mungkin telah kita lewati 
sepanjang tahun 2021, yang tidak sesuai dengan 
harapan kita dan membuat kita hampir menyerah. 
 
Namun, melewati segala masa, kita harus tetap percaya 
bahwa Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk 



hari ini dan esok, tetapi juga masa depan kita yang 
sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Bagaimanapun, 
rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh 
teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan 
masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel 
saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel 
(Yer. 29:4).  Orang-orang yang berada dalam 
pembuangan, secara logika, mustahil memiliki masa 
depan yang baik!   
 
Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan, 
Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang 
menguatkan.  Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu 
pergumulan yang kita alami dan tak pernah lupa akan 
janji-janji-Nya kepada kita. Walaupun terkadang tidak 
mengenakkan, tetapi kita harus mengakui bahwa bagi 
setiap orang yang percaya kepada Tuhan selalu ada 
rancangan Tuhan yang indah. Sehingga kita selalu 
mempunyai pengharapan dan beriman bahwa Tuhan 
pasti memberkati kehidupan kita di tahun 2022 
mendatang. Belajarlah memandang tahun 2022 dengan 
kacamata Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan 
sukacita baru untuk tahun yang baru!  Sukacita yang 
mengalahkan segala ketakutan dan kekuatiran dunia ini. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Apa pun yang kita lalui sepanjang tahun ini, LIHATLAH 
TAHUN 2022 yang akan kita masuki dengan KACAMATA 
TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana perjalanan kehidupan Anda di 

sepanjang tahun 2021? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus melihat tahun 

2022 dengan kacamata Tuhan? 
3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar dapat 

konsisten melihat masa depan dengan kacamata 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu 
sepanjang tahun ini. Sesulit apa pun kami 

menghadapinya, Engkau selalu setia menuntun dan 
menolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk dapat 
melihat tahun yang baru yang akan datang dengan 

kacamata-Mu, agar sukacita-Mu boleh menghidupkan 
tulang-tulang kami yang mengering. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 13-15 

Yohanes 7:1-27 



28 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUKACITA DAN KEMENANGAN DI TAHUN YANG 

BARU 

 
RHEMA HARI INI 
Yoel 2:23-24 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan 
bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah 
diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim 
dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, 
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti 
dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh 
dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan 
anggur dan minyak. 
 
Melihat seperti cara Tuhan melihat bukanlah perkara 
mudah bagi kita yang terbiasa memiliki cara pandang 
manusia. Nabi Elia pernah sampai enam kali berdoa 
supaya hujan turun, dan tetap tidak terjadi apa-apa. 
Namun ketika ia berdoa untuk yang ke-7 kalinya, mata 
jasmaninya melihat ada awan setelapak tangan muncul 
dari laut. Secara manusia, itu bukanlah sebuah pertanda 
yang kuat akan turunnya hujan. Namun bagi mata 
rohaninya, awan setelapak tangan adalah penggenapan 
janji Tuhan yang akan menurunkan hujan. Itu sebabnya, 
Elia segera bertindak seolah-olah hujan benar-benar 
akan segera turun. Benar saja, hujan yang sangat lebat 



turun membasahi tanah Israel yang sudah 3,5 tahun 
mengalami kekeringan. 
 
Ya, hanya ketika kita mampu memiliki cara pandangnya 
Tuhan, keajaiban sungguh-sungguh akan nyata dalam 
hidup kita. Ini jugalah yang dialami oleh Yosua dan 
Kaleb. Ketika bangsa Israel ketakutan karena melihat 
para raksasa di Tanah Perjanjian, mata rohani mereka 
melihat bahwa Tuhan lebih besar lagi dari para lawan 
mereka. Akhirnya, mereka mampu mengalahkan 
raksasa-raksasa dan bangsa-bangsa kuat tersebut dan 
Tanah Perjanjian sungguh-sungguh menjadi kepunyaan 
mereka. 
 
Tahun 2022 sudah di depan mata. Raksasa-raksasa 
masalah mungkin akan tetap ada. Namun percayalah, 
janji dan rhema dari Tuhan jauh lebih besar dari itu 
semua. Tuhan sudah memberikan rhemanya. Sekarang 
bagian kita untuk terus memperjuangkan, 
mendeklarasikannya secara profetik, dan terus 
melangkah maju. Yakinlah, bersama Tuhan kita masuk 
ke Tanah Perjanjian kita di tahun baru yang segera 
datang. Akan ada sukacita baru dan kemenangan di 
tengah-tengah kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Tahun 2022 akan menjadi TAHUN yang penuh 
SUKACITA dan KEMENANGAN. 



APLIKASI 
1. Adakah masalah/tantangan yang membuat Anda 

ragu untuk melangkah masuk di tahun 2022? 
2. Menurut Anda, apakah janji Tuhan bisa digenapi 

dalam hidup Anda di tahun 2022 nanti? 
3. Apa yang harus Anda lakukan untuk 

mempersiapkan diri Anda supaya Anda juga 
mengalami kemenangan dan sukacita dari Tuhan? 
Tuliskan komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang 
tahun 2021 ini. Jika penyertaan-Mu nyata di tahun 

2021, maka kami percaya bahwa janji-Mu pun ya dan 
amin di tahun depan. Tahun depan akan menjadi tahun 
yang penuh sukacita dan kemenangan bagi kami. Kami 

sungguh percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 16-18 
Yohanes 7:28-53 

 
 
 



29 DESEMBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI HIDUP KOKOH DAN TIDAK MUDAH 

TERGOYAHKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali 
lagi kukatakan: Bersukacitalah! 
 
Fanny Crosby kehilangan penglihatannya ketika berusia 
enam minggu. Hebatnya, sejak usia dini ia memilih 
untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, bagaimana 
pun kondisinya saat itu. Crosby mengatakan, “Betapa 
banyak rahmat yang saya miliki dan itu tidak dinikmati 
orang lain. Menangis dan mengeluh karena buta? Saya 
tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian." Saat 
usianya 15 tahun, Crosby terdaftar di New York Institute 
for the Blind. Selama tujuh tahun ia belajar bermain 
piano, gitar, dan menyanyi. Tahun 1843 ia bergabung 
dengan sebuah kelompok pelobi di Washington, D.C. 
untuk mendukung pendidikan bagi orang buta. Tahun 
1847 sampai 1858, Crosby bergabung dengan fakultas di 
sekolah New York, mengajar bahasa Inggris dan sejarah.  
 
Pada ulang tahunnya yang ke-92 tahun, dengan sukacita 
ia berkata, “Jika ada orang di dunia ini yang lebih 
bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya 



saya bisa menyalaminya.” Sungguh luar biasa! 
Bagaimana hidup Crosby yang mungkin kurang 
sempurna, tetapi ia bisa tetap kokoh dan tidak 
tergoyahkan oleh keadannya. Karena hatinya tetap 
dipenuhi dengan sukacita.  
 
Ya, membangun pondasi hidup yang penuh sukacita 
akan membuat hidup kokoh dan tidak mudah 
tergoyahkan. Rasul Paulus saat sedang dalam penjara 
mengajarkan kepada kita untuk tetap bisa bersukacita. 
Mungkin banyak dari kita yang merasa ketakutan dan 
khawatir menyambut tahun baru, setelah melewati 
tahun 2021 yang cukup berat. Namun jangan takut! 
Ambil komitmen untuk membangun fondasi hidup yang 
penuh sukacita. Perkatakan bahwa tahun 2022 adalah 
tahun baru dengan sukacita baru bagi kita semua. Kita 
deklarasikan dengan perkataan profetik, Tuhan akan 
lebih lagi memberkati kita di tahun yang baru. Tuhan 
pasti memulihkan kita dari segala dampak negatif 
pandemi, sehingga sukacita kita datang dan kita akan 
menjalani hari-hari kita dengan tetap kokoh. 
 
RENUNGAN 
Membangun FONDASI hidup yang penuh SUKACITA 
akan membuat hidup kita KOKOH dan TIDAK MUDAH 
TERGOYAHKAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja yang pernah membuat Anda 

kehiangan sukacita sehingga Anda mudah 
tergoyahkan? 

2. Menurut Anda, mengapa penting untuk 
membangun fondasi sukacita agar hidup kita 
kokoh? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
membangun fondasi hidup Anda? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang 

berlimpah dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat 
membangun fondasi hidup yang penuh sukacita, 
sehingga hidup kami senantiasa kokoh dan tidak 

mudah tergoyahkan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 19-21 

Yohanes 8:1-27 

 

 

 

 



30 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BAHAN BAKU DALAM MEMBANGUN FONDASI 

HIDUP PENUH SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. 
 
Dalam Lukas 6:48-49, diceritakan tentang dua orang 
yang sedang membangun rumahnya. Mereka berdua 
sama-sama membangun rumah, tetapi dasar yang 
dipilih berbeda. Yang seorang memilih membangun 
rumah di atas tanah tanpa dasar apa pun. Setelah rumah 
itu jadi, datanglah banjir melanda rumah tersebut. 
Rumah itu pun roboh karena tidak ada yang menopang 
bangunan tersebut. Sang pemilik rumah pun merasa 
sedih dan bersusah hati karena apa yang sudah 
dibangunnya menjadi hancur dalam seketika. 
 
Seorang lainnya juga membangun rumahnya, tetapi ia 
memilih untuk membuat fondasinya terlebih dahulu. Ia 
menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas 
batu. Tentu saja dasar batu lebih kuat jika dibandingkan 
dengan bangunan yang tanpa dasar. Setelah rumah itu 
jadi, air bah dan banjir juga datang melanda. Namun, 



rumah yang dibangun di atas dasar batu ini tetap berdiri 
dengan kokoh, tidak tergoyahkan. Saat melihat 
rumahnya masih berdiri, pastinya sang pemilik akan 
merasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. 
 
Demikian halnya dengan hidup manusia, ketika kita 
memilih fondasi yang salah, maka saat menghadapi 
masalah, tantangan, dan cobaan dalam hidup, kita akan 
kehilangan sukacita serta terus bersungut-sungut. 
Berbeda jika kita bisa memilih fondasi yang benar, pasti 
kita akan selalu bisa berpikir positif dan mengucap 
syukur atas segala keadaan yang terjadi. Ya, mengucap 
syukur dalam segala perkara adalah fondasi dasar hidup 
yang penuh sukacita. Saat kita mau belajar mengucap 
syukur, maka kita bisa memiliki hidup penuh sukacita. 
Mengucap syukur bukan hanya saat kita dalam 
kelimpahan atau kita diberkati, tetapi mengucap syukur 
atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan 
jika kita bisa mengucap syukur kala hal buruk Tuhan 
izinkan terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan 
sukacita kita. Karena itu, masuki tahun baru dengan 
sikap hati yang benar, maka sukacita baru akan datang 
dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
FONDASI hidup penuh sukacita DIBANGUN dengan 
MENGUCAP SYUKUR dalam segala perkara. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda membangun fondasi hidup Anda 

selama ini?  
2. Mengapa fondasi hidup penuh sukacita akan 

terbangun dengan mengucap syukur dalam segala 
perkara? 

3. Bagaimana cara Anda membangun hidup Anda agar 
penuh sukacitx?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang 
Kau izinkan kami jalani. Kami rindu hidup kami selalu 

dibangun dalam sukacita. Dan biarlah kami bisa selalu 
mengucap syukur dalam keadaan apa pun yang terjadi 

dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 22-24 

Yohanes 8:28-59 

 

 

 



31 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TINGGALKAN MASA LALU UNTUK MERAIH SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi 
ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, 
 
Setiap mobil pasti memiliki kaca spion. Dua di samping 
kanan kiri dan satu di tengah. Ukuran kaca-kaca yang 
berada di samping, jauh lebih kecil daripada kaca 
depan. Fungsinya adalah untuk melihat keadaan di 
belakang tanpa harus menengokkan kepala kita. Secara 
umum, kita pasti lebih sering melihat ke kaca depan 
dan hanya sesekali melihat kaca spion untuk 
memastikan keamanan berkendara. Bisa dibayangkan 
jika kita hanya terus melirik kaca spion tanpa melihat 
ke depan, sangat mungkin kita akan menabrak atau 
mengalami kecelakaan.  
 
Demikianlah melihat ke masa depan jauh lebih penting 
daripada masa lalu. Terus terikat pada masa lalu 
membuat kita tidak bisa mengalami sukacita. Bagaikan 
hantu; kegagalan, penolakan, pengkhianatan, atau 



kekecewaan terus mengejar dan membayangi. Jika kita 
tidak bisa mengalihkan pandangan kita dari semua itu, 
masa depan kita bisa berada dalam bahaya. Adalah 
lebih bijaksana jika seperti kaca spion, kita hanya 
melihatnya ketika diperlukan. Sebab kita memang tidak 
mungkin bisa melupakan masa lalu sama sekali, kecuali 
kita menderita amnesia. Namun, kita bisa belajar 
banyak hal yang berharga dan mendapatkan motivasi 
kuat dari masa lalu kita untuk menjadi lebih baik ke 
depannya. 
 
Hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2021. Tidak 
ada cara lain bagi kita untuk memasuki 2022 dengan 
penuh sukacita, selain dengan memaksa diri untuk 
move on dari masa lalu. Tinggalkan kesedihan dan 
penyesalan dari semua kejadian negatif yang pernah 
kita alami. Mulailah melangkah dengan mengarahkan 
pandangan kita ke depan. Lihatlah, Tuhan telah 
sediakan sukacita yang baru untuk tahun yang baru, 
menanti untuk kita raih dan dapatkan. (PF)  
 
RENUNGAN 
Rahasia HIDUP PENUH SUKACITA adalah bisa MOVE 
ON dari masa lalu.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1.    Adakah masa lalu yang sulit untuk Anda 

tinggalkan?  Apa yang membuat Anda sulit untuk 
move on dari masa lalu tersebut? 

2.    Mengapa Anda perlu move on dari masa lalu  
tersebut? 

3.    Apa yang harus dan akan Anda lakukan untuk bisa 
memperoleh hidup yang penuh sukacita?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau mendapatkan sukacita yang 
telah Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami untuk 

meninggalkan segala kenangan yang menyakitkan dan 
mengecewakan kami. Bersama-Mu kami akan mampu 
terus melangkah maju menuju rencana-Mu yang indah 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 25-27 

Yohanes 9:1-23 

 

 

 

 

 

 



01 JANUARI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMPERBARUI VISI DI TAHUN YANG BARU 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 1:21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati 
adalah keuntungan. 
 
Sedari remaja, Dania telah menyadari panggilannya 
untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan 
melayani-Nya sepenuh waktu. Dulunya Dania berpikir 
bahwa jika Tuhan menghendaki ia melayani-Nya 
sepenuh waktu, maka Tuhan akan membukakan jalan 
baginya, sehingga segala sesuatunya akan berjalan 
dengan mulus. Akan tetapi, kenyataan yang Dania 
hadapi justru sebaliknya. Tantangan dan tentangan 
datang silih berganti. Pertama-tama dari kedua 
orangtuanya. Mereka menyayangkan putri mereka yang 
adalah mahasiswa berprestasi, tidak melanjutkan kuliah 
paska sarjana ataupun bekerja di perushaan 
multinasional. 
 
Tidak hanya itu, tantangan juga datang dari rekan 
sepelayanannya. Dania pun menyadari bahwa memang 
benar yang dikatakan dalam Alkitab bahwa besi 
menajamkan besi dan manusia menajamkan 



sesamanya. Hal itulah yang menjadi pegangan hidup 
Dania. Sekalipun situasi dan kondisi di sekitarnya tidak 
mendukungnya untuk melayani sepenuh waktu, tetapi 
ia tetap teguh karena ia memiliki visi yang kuat, yaitu visi 
yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. 
 
Ya, saat kita memiliki visi Tuhan yang kuat dalam hidup 
kita, maka di kala badai menerpa pun, kita akan tetap 
kokoh berdiri tegak. Karena kita tahu bahwa hidup kita 
ini milik Tuhan, dan kita hidup bagi Tuhan. Kekuatan 
yang dari ataslah yang dapat membuat kita selalu 
bersemangat dan bersukacita. Saat kita mendekat erat 
dengan Tuhan, apapun yang terjadi, hati kita akan 
senantiasa limpah dengan sukacita sorgawi. Di tahun 
yang baru ini, Tuhan pun menyediakan sukacita baru 
bagi kita yang mau hidup bagi Tuhan dan memiliki visi 
yang kuat dalam-Nya. 
 
 
RENUNGAN 
Memiliki VISI YANG KUAT membuat kita tetap 
BERSEMANGAT dan selalu BERSUKACITA. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki visi yang kuat? Mengapa 

Anda merasa demikian? 
2. Menurut Anda, bagaimana memiliki visi yang kuat 

dapat membuat kita senantiasa bersemangat dan 
bersukacita? 

3. Apa yang dapat kita lakukan untuk bisa selalu 
bersemangat dan bersukacita dalam pelbagai 
pencobaan? Renungkanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk semangat, sukacita dan 

damai sejahtera yang telah Engkau anugerahkan bagi 
setiap kami. Biarlah kami boleh senantiasa meletakkan 
fokus kami pada visi yang dari pada-Mu sehingga kami 

dapat berpegang teguh senantiasa pada iman 
pengharapan kami di dalam Engkau. 

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 28-29 

Yohabes 9:24-41 

 

 



02 JANJUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MILIKI VISI YANG SESUAI KEHENDAK TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 1:22a Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu 
berarti bagiku bekerja memberi buah.  
 
Bila direnungkan, hampir mustahil ada orangtua yang 
melahirkan anaknya tanpa mengharapkan masa depan 
yang baik untuk buah hatinya tersebut. Orangtua akan 
berjuang sedemikian rupa agar anak-anak mereka 
berhasil dan bisa membanggakan orangtua suatu saat 
nanti. Demikian pula ada maksud dan tujuan yang mulia 
saat Bapa di Sorga menciptakan dan menempatkan kita 
di muka bumi ini. Dia juga telah bekerja sedemikian rupa 
hingga kita dapat hidup sampai hari ini. Satu hal yang 
pasti Dia rindukan, agar setiap kita berbuah banyak bagi 
Kerajaan Sorga.  
 
Seperti dalam perjalanan kisah hidup Musa, kita dapat 
temukan seberapa detail penyertaan Tuhan sampai 
waktunya ia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa 
Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dari awal saat bayi 
Musa dihanyutkan di sungai sampai ditemukan oleh 
putri Firaun dan dipelihara di istananya sampai dewasa, 
sehingga ia belajar banyak ilmu yang berguna untuk 



kepemimpinannya kelak. Sampai kejadian ia melarikan 
diri ke padang gurun, Tuhan seolah melatih Musa 
sehingga saat waktunya tiba, terbukti rute perjalanan 
keluar bangsa Israel juga melalui padang gurun yang 
sama yang pernah Musa lalui di masa mudanya. 
 
Itu sebabnya, mari kita berkata seperti Paulus berkata: 
jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku 
bekerja memberi buah! Kalau kita masih diberi hidup, 
mari kita punya visi untuk hidup bagi Kristus. Jika kita 
masih harus hidup di dunia ini, bahkan masih diberi 
kesempatan untuk masuk ke tahun 2022 yang baru, itu 
artinya kita harus bekerja memberi buah! Apa pun yang 
telah kita lalui tahun-tahun belakangan ini, mari kita 
songsong tahun 2022 dengan cara pandang yang baru. 
Percayalah, Tuhan sudah menyediakan sukacita yang 
baru di tahun yang baru ini. Kerjakan apa yang 
menyenangkan hati Tuhan, maka sukacita sejati akan 
datang dan memenuhi hidup kita. 
 
 
RENUNGAN 
Kalau kita masih diberi HIDUP, itu artinya Tuhan ingin 
kita masih PUNYA VISI BERBUAH BANYAK bagi Kerajaan 
Sorga.  
 

 
 



APLIKASI 
1. Apa yang menjadi visi hidup Anda ke depan? 
2. Mengapa kita harus mengutamakan Kerajaan 

Sorga? 
3. Bagaimana kita dapat menghidupi visi untuk 

Kerajaan Sorga?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan hidup 

yang sudah kami terima saat ini. Urapi setiap kami 
agar mengerti panggilan hidup kami untuk berbuah 
banyak bagi Kerajaan Sorga. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 1-3 

Yohanes 10:1-23 
 
 


